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Wstęp
Gospodarka rynkowa charakteryzuje się zdecydowaną przewagą prywatnej 

własności środków produkcji, co oznacza, że przeważająca część działań gospo-
darczych realizowana jest przez sektor prywatny. Gospodarka rynkowa nie opiera 
się jednak o czysty model wolnego rynku, lecz o model mieszany w którym pań-
stwo odgrywa pewną rolę w kształtowaniu procesów gospodarczych oraz posia-
da określoną część środków produkcji. Oznacza to jednak, że coraz większa część 
działalności gospodarczej znajduje się poza społeczną kontrolą, a działania przed-
siębiorstw nadzorowane są niemal wyłącznie za pośrednictwem ich wewnętrz-
nych organów.

Na przełomie XX i XXI wieku jesteśmy świadkami transformacyjnej roli sekto-
ra prywatnego w rozwoju gospodarczym. Gospodarki coraz większej ilości krajów 
podlegały transformacji w kierunku gospodarki rynkowej, a tym samym zwiększa-
ła się świadomość wpływu sektora prywatnego na poziom życia ludzi. W miarę 
jak rosło znaczenie sektora prywatnego w gospodarce, w tym wielkich korporacji 
ponadnarodowych, wzrastało znaczenie problematyki zarządzania korporacjami.

Zarządzanie korporacjami opiera się na ich wewnętrznych mechanizmach. 
Podczas, gdy państwo odgrywa główną rolę w tworzeniu prawnych, instytucjonal-
nych i regulacyjnych ram środowiska przedsiębiorczego, główną odpowiedzial-
ność za właściwe zarządzanie działaniami gospodarczymi spoczywa na sektorze 
prywatnym.

Dobry system zarządzania korporacją zapewnia efektywne wykorzystanie kapi-
tału korporacji, a także zabezpieczenie interesów szerokiego kręgu jej interesariu-
szy, łącznie ze społecznościami, w których funkcjonuje [ROKITA, 2005].

Systemy zarządzania korporacjami w poszczególnych krajach różnią się od 
siebie. Różne systemy prawne, ramy instytucjonalne i tradycje spowodowały, że 
w świecie powstały zróżnicowane poglądy na ten temat. Jednakże dla wszystkich 
obecnie funkcjonujących systemów zarządzania korporacjami wspólny jest duży 
nacisk kładziony na interes akcjonariuszy, czyli ich właścicieli.

Dyskusja koncentruje się na tym, co powinno być głównym celem zarządza-
nia korporacjami: 
• Czy ochrona interesów akcjonariuszy? 
• Czy maksymalizacja efektywności krótkookresowej i traktowanie akcjonariu-

szy, jako jedną z grup interesariuszy?
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• Jakie są wymiary społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach korporacji 
(etyka przedsiębiorcza, świadomość ekologiczna, orientacja społeczna itp.)?

• Czy na konkurencyjność korporacji mają wpływ jej interesariusze? 
Odpowiedzi na te wszystkie pytania nie są jednoznaczne.
Celem tego opracowania jest charakterystyka wybranych problemów wyjścio-

wych dla dalszej dyskusji o problematyce zarządzania korporacjami w aspekcie ich 
ekonomicznej efektywności i społecznej odpowiedzialności.

Autor pragnie na koniec podziękować tym wszystkim osobom, które, czy to 
w sensie merytorycznym, redakcyjnym, czy też technicznym przyczyniły się do 
powstania niniejszej książki. Szczególne podziękowania autor kieruje pod adre-
sem Pana Prof. zw. dr hab. Jana Lichtarskiego, którego cenne uwagi, jako recen-
zenta, nadały ostateczny kształt tej książce.



Rozdział pierwszy

Korporacja, jako forma organizacji





Przez korporację wielonarodową należy rozumieć przedsiębiorstwo lub 
inne jednostki ustanowione i działające w więcej niż jednym kraju i tak 
powiązane, że ich działalność może być koordynowana na różne sposo-

by. Jedna lub więcej z tych jednostek może wywierać znaczący wpływ na działa-
nia innych, a ich stopień autonomii w ramach korporacji może się znacznie róż-
nić w konkretnych korporacjach. Własność tych jednostek może być prywatna, 
państwowa lub mieszana [The OECD Guidelines for MulTinaTional enTer-
prises, 2000].

Z ekonomicznego punktu widzenia najważniejsze cechy korporacji wielonaro-
dowej to: 
• fizyczne rozmieszczenie jednostek organizacyjnych jako inwestycji zagranicz-

nych w różnych krajach,
• możliwość wywierania wpływu na inne zagraniczne jednostki organizacyjne 

przez firmę-matkę z tytułu własności,
• możliwość wspólnego użytkowania oraz przemieszczania w ramach korporacji 

jej zasobów.

1.1. Rozwój form organizacyjnych korporacji

Współczesne korporacje mają już bardzo długą historię. Jednak z punktu wi-
dzenia teorii organizacji za kluczową ich rozwinięcie uważa się dopiero powsta-
nie liniowej i funkcjonalnej organizacji. Na ich podstawie powstawały potem no-
woczesne formy organizacyjne korporacji, będące wyrazem zmian, które przeszła 
forma korporacji w ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu lat.

Przed rokiem 1850 hierarchiczne struktury organizacyjne praktycznie nie ist-
niały. Produkcja funkcjonowała w małym zakresie. Jedna osoba, lub mała grupa lu-
dzi najmowała pracowników i zarządzała wszystkimi działaniami przedsiębiorczy-
mi. Odpowiadało to wielkości rynku w tamtych czasach.

Sytuację tę zmieniły trzy przełomowe nowości techniki: maszyna parowa, kolej 
i telegraf. Nowości te zmieniły koncepcję prowadzenia handlu w wymiarze, któ-
ry nigdy przedtem nie był możliwy. Przedsiębiorstw nie ograniczały już rozmiary 
lokalnych rynków i zaczęły one wprowadzać metody masowej produkcji. Rozwój 
ten umożliwił im produkcję większej ilości produktów o wyższej jakości i po niż-
szej cenie [CaMeron, neal, 2010].
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Wzrastające rozmiary i złożoność przedsiębiorstw przerosły możliwości oso-
bistego zarządzania nimi przez ich właścicieli i koniecznym stało się wynajmowa-
nie menedżerów.

Pierwszym przypadkiem, gdy rynkowa koordynacja samodzielnych przedsię-
biorstw zastąpiona została organizacją administracyjną, zespoloną własnością i pla-
nowaniem były koleje. Koleje ukazały ważność hierarchii i efektywnej hierarchicz-
nej dekompozycji funkcji zarządczych. Doszło do rozdzielenia czynności wspiera-
jących o niskiej frekwencji od operacji o wysokiej frekwencji. Była to właśnie ta in-
nowacja organizacyjna, poprzez którą kolej przyczyniła się do powstania nowocze-
snego przedsiębiorstwa przemysłowego.

1.2. Wielostopniowa forma organizacji

Struktura organizacyjna stanowi efekt procesu organizowania, który jest typo-
wą, cykliczną i sekwencyjną formą zarządzania. Chodzi o działanie, którego ce-
lem jest uporządkowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych w taki spo-
sób, aby w maksymalnym stopniu przyczyniały się do osiągania ustanowionych ce-
lów. Służy temu konglomerat środków i procesów zapewniających osiąganie celów 
organizacji [ledniCký, 2008].

Struktura organizacyjna to szkielet każdej organizacji, nawet najprostszej. 
Struktury organizacyjne można podzielić na trzy podstawowe grupy [TrzCienieC-
ki, TeCzke, 2003]:
• struktury tworzone ze względu na specjalizację (struktury technologiczne, 

przedmiotowe i przedmiotowo-technologiczne),
• struktury tworzone ze względu na system powiązań pomiędzy jednost-

kami organizacyjnymi (struktury liniowe, funkcjonalne i linowo-sztabo-
we),

• struktury tworzone ze względu na zakres czynności lub ich efekty (struktury 
funkcjonalne, procesowe, produktowe, regionalne).
W prostszych i mniejszych przedsiębiorstwach typu rodzinnego mamy do czy-

nienia ze scentralizowaną formą organizacji. Przedsiębiorstwo może być podzielo-
ne funkcjonalnie na działy, a działy te są zarządzane z jednego centrum. Wraz ze 
wzrostem wielkości i kompleksowości przedsiębiorstwa koordynacja, ocena i for-
mułowanie działań staje się bardziej złożone, aż przekroczy możliwości zarządza-
nia scentralizowanego w wyniku przeciążenia komunikacyjnego.
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Zatem na określonym stopniu rozwoju powstaje konieczność utworzenia stop-
niowej struktury systemu zarządzania i struktury organizacyjnej. Główną obiek-
tywną tego przesłanką jest to, że zasięg poziomej i pionowej dyferencjacji procesu 
zarządzania przekroczył granice możliwości jednego człowieka.

Gdy powstanie sytuacja, że liczba pracowników średniego stopnia zarządza-
nia przekroczy granice psychicznych i fizycznych możliwości menedżera, tworzy 
się dalsze stopnie zarządzania. Efektami wzrostu stopniowości systemu zarządza-
nia są:
• zasadniczy wzrost jego zakresu i złożoności,
• wzrost specjalizacji prac zarządczych,
• przestrzenne, czasowe i rzeczowe oddalenie wyższego menedżmentu od dzia-

łów wykonawczych, wydłużenie dróg komunikacji i tym samym wzrost defor-
macji informacji w obu kierunkach,

• konieczność zajmowania się problemami niezawodności funkcjonowania syste-
mu zarządzania.
Wynikiem stopniowania systemu zarządzania jest pojawienie się trzech kate-

gorii menedżerów:
1) menedżerów na najniższym poziomie zarządzania, którzy bezpośrednio zarzą-

dzają pracownikami wykonawczymi, a sami zarządzani są przez menedżerów 
wyższego stopnia,

2) menedżerów na średnim poziomie zarządzania, którzy zarządzają menedże-
rami niższego stopnia, a sami zarządzani są przez menedżerów najwyższego 
stopnia,

3) menedżerów na najwyższym poziomie zarządzania (top menedżment), któ-
rzy zarządzają menedżerami średniego stopnia, a w ramach przedsiębiorstwa 
stanowią najwyższy szczebel zarządzania, na którym zamyka się proces za-
rządczy.
Hierarchiczne struktury zarządzania są wytworem klasycznej szkoły zarządza-

nia, której reprezentantami byli: F.W. Taylor, H. Fayol i M. Weber [haTCh, 2002], 
a w latach 20-tych XX wieku doszło, w wyniku prac organizatorskich A.P. Sloana 
w koncernie General Motors, do wprowadzenia w przedsiębiorstwach organizacji 
bazującej na strukturze wydziałowej [sloan, 1993].

W latach 70-tych XX wieku, w wyniku procesów internacjonalizacji, powstały 
strategiczne jednostki biznesu (SJB), które jako jednostki organizacyjne korpora-
cji wielonarodowych reprezentowały nowy styl zarządzania ze zdywersyfikowaną 
strukturą organizacyjną, polegający na prowadzeniu przez nie poszczególnych ro-
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dzajów biznesu firm w oparciu o jednolity system kontroli, jednolity system oce-
ny jakości, jednolite procesy finansowo-księgowe oraz jednolite zasady budżeto-
wania [rokiTa, 2005].

1.3. Forma wielooddziałowa

W latach 20-tych w niektórych korporacjach amerykańskich (General Motors, 
Du Pont) wprowadzono wielooddziałową formę przedsiębiorstwa. W ramach tej 
formy menedżerowie zarządzający poszczególnymi półautonomicznymi oddziała-
mi byli odpowiedzialni za wydajność wobec menedżerów wyższego stopnia, któ-
rzy ich oceniali, koordynowali ich działania i planowali strategię korporacji. Me-
nedżerowie ci otoczeni byli sztabem specjalistów i ekspertów finansowych w celu 
monitorowania wydajności oddziałów, alokowania zasobów pomiędzy nimi i stra-
tegicznego planowania celów całej korporacji.

Forma wielooddziałowa jest dominującym modelem korporacji. Pozbawiona 
jest niedostatków wielostopniowej formy organizacji z centralnym zarządem przez 
to, że deleguje uprawnienia na niższe stopnie. Konstrukcja formy wielooddziało-
wej zawiera w sobie mechanizm zapewniający to, że decyzje są podejmowane naj-
niższych szczeblach przez tych, którzy posiadają w tym celu podstawowe infor-
macje, są dobrze koordynowani i stymulowani. Menadżer ma tutaj uprawnienia 
do decyzji dotyczących funkcjonowania jego oddziału, czyli jest blisko rynku, dla 
którego oddział dostarcza produkty oraz jest wyspecjalizowany w zakresie spraw 
swojego oddziału.

Wraz z uprawnieniami idzie w parze odpowiedzialność. Menedżerowie od-
działów są odpowiedzialni za wydajność swych oddziałów i według niej są wyna-
gradzani. Oczywiście centrum musi posiadać informacje potrzebne do oceny wy-
dajności.

Centrum w formie wielooddziałowej planuje strategię, koordynuje działania 
oddziałów i ocenia wydajność oddziałów i ich menedżerów. Centrum odpowia-
da także za pozyskiwanie kapitału i jego alokację pomiędzy oddziały. W związ-
ku z przepływami finansowymi ważny jest problem ich re-alokacji pomiędzy od-
działami, podporządkowanej kryterium maksymalizacji dochodów całej korpora-
cji. Zatem środków finansowych nie trzeba reinwestować w te oddziały, które je 
wytworzyły, ale w te, które są najbardziej opłacalne. Jest to swoisty miniaturowy 
i wewnętrzny „rynek kapitałowy”. Alokacja kapitału pomiędzy oddziały może być 
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bardziej właściwa niż alokacja za pośrednictwem rynku, ponieważ top menedże-
rowie mają lepszy dostęp do informacji.

Wykorzystanie formy wielooddziałowej uzupełnia szeroki zakres działań przed-
siębiorczych. Działania przedsiębiorcze korporacji i ich dywersyfikacja należy do 
głównych kryteriów dekompozycji korporacji do formy oddziałowej. Istnieje wie-
le kryteriów, według których można oddziały wytyczyć: geograficzne, technologicz-
ne, produktowe lub rynkowe. Kolejnym problemem jest to, ile oddziałów należy 
utworzyć i jak wytyczyć granice ich podziału. Aby uniknąć konieczności koordynacji 
przekraczającej granice oddziałów należy przyjąć założenie, że muszą one być samo-
dzielne. Problem polega na tym, iż postulat mniejszej wielkości i postulat samodziel-
ności z punktu widzenia zarządzania nie muszą być łączone. Oddziały, które są zbyt 
wielkie wykazują wszelkie problemy zbyt wielkich firm. Nowoczesne rozwiązywa-
nie tych problemów polega na utrzymywaniu wielkości oddziałów na relatywnie ni-
skim poziomie i w skupianiu tych oddziałów, które prawdopodobnie będą wymagać 
wzajemnej koordynacji w grupy. Menedżerowie poszczególnych zgrupowanych od-
działów podlegają jednemu menedżerowi wyższego szczebla, który odpowiedzialny 
jest za grupę i wynagradzany jest według jej wydajności.

Jeśli forma wielooddziałowa wymaga przeniesienia uprawnień decyzyjnych na 
oddziały, nie oznacza to, że wszystkie działania korporacji powinny zostać przenie-
sione na ten poziom. Większość korporacji pozostawia sobie na szczeblu central-
nym zarządzanie finansami, pracami badawczo-rozwojowymi oraz niektóre funk-
cje zarządzania personelem i sprzedażą.

Decentralizacja uprawnień umożliwia dobre wykorzystanie informacji opera-
cyjnych, ale fakt, że decyzje bazują na informacjach, które nie są dostępne dla 
centrali korporacji stwarza problem oportunizmu (hazardu moralnego) i tworzenia 
sub - koalicji z odrębnymi preferencjami. Stwarza to konieczność monitorowania 
oddziałów, nadzoru i kontroli nad decyzjami, systemu motywacji, audytu, a także 
wewnętrznego rozwiązywania sporów.

Oddzielnym problemem formy wielooddziałowej są ceny transferowe. Trans-
akcje pomiędzy oddziałami nie są bez nich możliwe, ponieważ ceny transferowe 
określają dochody uzyskane z transakcji wewnętrznych, a według nich są wynagra-
dzani menedżerowie oddziałów.

Można rozróżnić cztery modele struktury korporacji wielonarodowej ze wzglę-
du na typ powiązań pomiędzy poszczególnymi jej jednostkami [ZORSKA, 1998]:
• model wielonarodowy – decentralizacja zasobów i decyzji, duża samodzielność 

filii, kontakty filii z centralą i ograniczone kontakty między filiami,
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• model międzynarodowy – wzrost kontroli centrali macierzystej, działania filii 
zagranicznych stanowią dopełnienie lub przedłużenie działań centrali,

• model globalny – scentralizowanie strategicznych zasobów i decyzji, ścisła 
kontrola i koordynacja działań dopełniających w zagranicznych filiach,

• transnarodowy – rozproszenie zasobów, funkcji, operacji oraz realizujących 
je jednostek w skali międzynarodowej w celu wykorzystania najbardziej do-
godnych warunków produkcyjnych oraz lepszego dostosowania do rynków 
zbytu.
Wewnętrzna organizacja przedsiębiorstw międzynarodowych zależy głównie 

od stopnia umiędzynarodowienia ich funkcji oraz od ich strategii na rynku mię-
dzynarodowym. Chodzi tu przede wszystkim o to, w jakim stopniu działania firmy 
zorientowane są jeszcze na rynek krajowy, w związku z czym źródła jej dochodów 
znajdują się na tym rynku, a w jakim stopniu działania te zorientowane są na ry-
nek międzynarodowy, w związku z czym źródła jej dochodów znajdują się na glo-
balnym, światowym rynku. Miarę internacjonalizacji można wyrazić przez udział 
sprzedaży realizowanej w jednostkach zagranicznych w całkowitej sprzedaży fir-
my, udział zagranicznych pracowników w zatrudnieniu firmy ogółem, udział akty-
wów za granicą w całkowitych aktywach firmy. Można się tutaj posłużyć wskaźni-
kiem internacjonalizacji korporacji sformułowanym przez UNCTAD:

gdzie:
WIK – wskaźnik internacjonalizacji korporacji,
Az – aktywa za granicą,
A – aktywa ogółem,
Sz – sprzedaż realizowana za granicą,
S – sprzedaż ogółem,
Ez – zatrudnienie zagraniczne,
E – zatrudnienie ogółem.

Poszczególne rodzaje biznesów w ramach korporacji prowadzą na ogólnych za-
sadach Globalne Strategiczne Jednostki Biznesu (GSJB) oparte o jednolite syste-
my kontroli, jednolite systemy oceny jakości produktów, jednolite procedury fi-
nansowo-księgowe oraz jednolite zasady tworzenia i wykorzystywania budżetów. 
Strategie GSJB obejmują następujące rodzaje działań [rokiTa, 2005]:
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• planowanie wyników GSJB jako części planowanych wyników całej korporacji,
• alokacja zasobów w ramach danej GSJB na podstawie jej własnych priorytetów 

oraz w ramach własnej swobody decyzyjnej, umożliwiających uzyskanie lub 
utrzymanie przewagi konkurencyjnej,

• koordynacja działań jednostek funkcjonalnych realizujących funkcje wspierające,
• monitoring i kontrola działań wdrożeniowych strategii oraz korekty tych dzia-

łań,
• monitoring i kontrola działań jednostek operacyjnych oraz jednostek wsparcia 

(np. jednostki produkcyjne, budowlane, transportowe, handlowe, bankowe).
Centra obsługi biznesu – ich funkcjonowanie oparte jest na zasadzie gene-

rowania i wykorzystywania korporacyjnego know-how. W ramach tych centrów 
zatrudnieni są specjaliści z różnych dziedzin i różnych krajów, tworząc między-
narodowe zespoły, których zadanie polega na rozwoju specjalistycznej wiedzy 
i know-how, która rozszerza się następnie na całą korporację.

Centralne funkcje korporacji dotyczą analiz strategicznych oraz tworzenia wi-
zji i strategii korporacji, szczególnie w zakresie marketingu strategicznego i stra-
tegicznego controllingu oraz finansowania. Funkcje te wykonują wyżsi menedże-
rowie korporacji wraz ze swoimi sztabami analityków i doradców. Dotyczą one 
w szczególności:
• zarządzania finansami i inwestycjami, w tym: strategicznego controllingu, za-

kupów i sprzedaży udziałów kapitałowych, sposobów pozyskiwania kapitałów, 
zarządzania przychodami i wydatkami, decyzji w sprawie głównych inwestycji,

• tworzenia strategii marketingowej,
• rozwoju kapitału ludzkiego,
• funkcjonowania pionu prawnego,
• problemów podatkowych
• działalności public relations i sponsoringu,
• rachunkowości centralnej, w tym: konsolidacji rocznych bilansów spółek-có-

rek, bilansu handlowego, sprawozdań rocznych, kontroli wewnętrznej.
Typologia problemów strategicznych rozwiązywanych w procesie zarządzania 

strategicznego na centralnym szczeblu korporacji, a także na szczeblu poszczegól-
nych strategicznych jednostek biznesu zmieniła się na przełomie XX i XXI wie-
ku. Modele planowania strategicznego korporacji obejmują znacznie szerszy za-
kres problemów, które powinny wiązać w jedną całość nie tylko modele produk-
cji i sprzedaży z modelem finansowym, ale również modele logistyczne i mode-
le alokacji zasobów oraz optymalizacji łańcuchów zaopatrzenia. Związane to jest 
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ze wzrastającym znaczeniem outsourcingu i offshoringu, a zatem skupianiu się 
korporacji i ich globalnych jednostek biznesu na swoich kluczowych kompeten-
cjach w celu zwiększenia efektywności ich funkcjonowania. Wiąże się z tym rów-
nież koncepcja lean production (odchudzona produkcja), zastosowana pierwotnie 
w  koncernie Toyota, z której wywodzi się koncepcja lean management (odchu-
dzonego zarządzania). Podstawą tutaj jest szybkość (czynnik czasu) i produktyw-
ność, co wywołuje przewartościowanie kapitału i pracy [liChTarski, 1997]. Czyn-
niki te powiązane są na zasadzie sprzężenia zwrotnego, tzn. tempo pracy, produk-
cji i sprzedaży pomnaża siły i środki, natomiast koordynacja czasowa pracy, pro-
dukcji i sprzedaży według zasady just in time oszczędza wartość wyłożonych sił 
i środków. W aspekcie koncepcji odchudzonego zarządzania i odchudzonej pro-
dukcji można mówić o zastosowaniu odchudzonej strategii. W związku z tym za-
istniała potrzeba przeniesienia tej filozofii działania na warunki łańcucha zaopa-
trzenia w formie odchudzonego zaopatrzenia (lean supply). W tym zakresie wyko-
rzystywana jest japońska metoda „5S”. Jej nazwa wynika ze znaczenia japońskich 
słów: seiri (selekcja), seiton (uporządkowanie), seiso (przejrzystość), seiketsu (stan-
daryzacja) i shitsuke (trwałość) [BullinGTon, 2005].

Selekcja oznacza konsolidację i racjonalizację bazy zaopatrzeniowej poprzez 
selekcję źródeł zaopatrzenia drogą eliminacji zbędnych źródeł i dodawania źró-
deł potrzebnych. Proces ten ma zasadnicze znaczenie dla organizacji odchudzone-
go zaopatrzenia, ponieważ zwiększa efektywność pracy i jakość asortymentu po-
przez koncentrację na ocenie jakości, wyborze i ulepszaniu dostaw od kilku wy-
branych dostawców.

Poprzez uporządkowanie w ramach koncepcji 5S należy rozumieć uporządko-
wanie produktów w ramach poszczególnych ogniw łańcucha zaopatrzenia w ten 
sposób, aby można je było łatwo znaleźć i wykorzystać.

Przejrzystość oznacza, że działalność poszczególnych podmiotów w ramach 
sieci i działalność całej sieci jest transparentna. Chodzi o przejrzystość działania 
podmiotów i całej sieci wraz z przejrzystymi zasadami kontroli.

Standaryzacja oznacza integrację wszystkich trzech powyższych elementów 
metody w jedną całość. Formalizuje to procedury i praktyki, które utrzymują sys-
tem oraz napędzają przyszłe ulepszenia. Poprzez standaryzację unika się następu-
jących problemów:
• niekontrolowanego wzrostu liczby dostawców,
• nieprzejrzystości dostawców i nieprzejrzystości ich segmentacji,
• zaniedbywania relacji z ważnymi dostawcami.



21Wybrane aspekty zarządzania korporacjami

Trwałość oznacza konsekwentne dotrzymywanie ustanowionej wizji. Oznacza 
to tworzenie i utrzymywanie właściwego działania systemu oraz dbanie ulepsza-
nie i równoważenie wszystkich jego elementów.

Porównanie problemów strategicznych rozwiązywanych w procesie zarządzania 
strategicznego na centralnym szczeblu korporacji w XX i XXI wieku pokazuje tabela 1.

Tabela 1. Problemy strategiczne rozwiązywane w modelach planowania strategicznego na 
centralnym szczeblu korporacji w XX i XXI wieku

Koniec XX wieku Początek XXI wieku
Jakie są skutki różnych wariantów polityki 
cenowej?

Jakie są skuteczne metody wojny cenowej?

Jakie skutki dla efektywności ekonomicznej 
mają różnice w stopach procentowych i kur-
sach walutowych?

Jakie skutki dla efektywności ekonomicznej 
ma niestabilność gospodarcza niektórych 
krajów strefy Euro?

Jaki będzie popyt na produkty korporacji 
w różnych miejscach i w różnym czasie?

Jak pobudzać popyt poprzez innowacje?

Jaki wpływ na wielkość sprzedaży mają wy-
datki na promocję i dystrybucję?

Jaki wpływ na wzrost sprzedaży ma zarzą-
dzanie relacjami z klientami (CRM) i opty-
malizacja procesów logistycznych?

Jakie mogą być strategie sprzedaży i którą 
strategię wybrać?

Jaka jest korelacja strategii sprzedaży z ogól-
ną strategią przedsiębiorstwa?

Jak wpływa określony stan gospodarki kraju 
lub świata na wartość sprzedaży korporacji 
z jednej strony, a z drugiej – na ceny zakupu 
czynników produkcji?

Jak uniezależniać się od wpływu czynników 
zewnętrznych na efektywność działania kor-
poracji, np. poprzez stosowanie cen transfe-
rowych w ramach korporacji?

Czy korporacja powinna dany produkt wy-
twarzać na sprzedaż, czy kupować na sprze-
daż, czy też w ogóle się nim nie zajmować?

Jak implementować lean strategy i zorga-
nizować system logistyczny zewnętrznego 
i wewnętrznego zaopatrzenia korporacji?

Jaka będzie stopa rentowności różnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych?

Jak rentowność różnych przedsięwzięć in-
westycyjnych wpływa na wzrost wartości 
korporacji w długim okresie czasu?
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Jak wynika z powyższej tabeli wzrasta znaczenie uniezależnienia się od zmian 
turbulentnego otoczenia, co w praktyce zarządzania strategicznego oznacza wzrost 
znaczenia zarządzania zmianami, które stały się stałym czynnikiem wpływającym 
na proces zarządzania, co wymaga przeorientowania kwestii elastyczności systemu 
zarządzania z elastyczności adaptacyjnej na elastyczność antycypacyjną.

Elastyczność organizacji to szybkość jej reakcji i stopień dopasowania w każ-
dym z jej elementów oddzielnie i we wszystkich na raz do zmian w otoczeniu, 
a podstawowe narzędzia elastyczności to: redundancja i dywersyfikacja zasobów, 
dywersyfikacja działalności, sprawne i szybkie procesy decyzyjne oraz organizacja 
„przedsiębiorstwa w ruchu”, zwinnego [krupski, 2005].

Zacytowane powyżej pojęcie elastyczności odnosi się do elastyczności adapta-
cyjnej, czyli zdolności przedsiębiorstwa do efektywnej reakcji na zmiany zacho-
dzące w otoczeniu. Jeżeli potraktujemy przedsiębiorstwo, jako system, oznacza to, 
że jeżeli z otoczenia system otrzymuje impuls X, to natychmiast (szybkość) odpo-
wiada impulsem X.

W przypadku elastyczności antycypacyjnej chodzi o przewidywanie przez orga-
nizację zmian w otoczeniu, które jeszcze nie są dane w jej doświadczeniach, a tym 
samym przedwczesne działania wyprzedzające te zmiany. Traktując organizację, 
jako system, przedstawić to można jako sytuację, gdy system otrzymuje impuls X, 
to natychmiast odpowiada impulsem X, z tym, że impuls X czeka już na zewnętrzny 
impuls X. Inaczej można powiedzieć, że przedsiębiorstwo zawczasu przygotowuje 
decyzje dotyczące zmian, które czekają na antycypowane zmiany otoczenia.

Elastyczność antycypacyjna charakteryzuje się swego rodzaju „nadelastycz-
nością” organizacji. Powstaje pytanie: jak organizacja może stać się „nadelastycz-
na”? Organizacja charakteryzująca się elastycznością antycypacyjną to organizacja, 
która konsekwentnie buduje swoją mądrość organizacyjną. Proces ten rozpoczyna 
się na poziomie zbierania, porządkowania, analizy i interpretacji jak najszerszego 
spektrum informacji i danych, poprzez tworzenie uporządkowanych ich zbiorów, 

Jakie skutki dla finansowej pozycji korpora-
cji będzie miało nabycie udziałów w innej 
korporacji lub fuzja?

Jaki skutek dla siły ekonomicznej korporacji 
będzie miało nabycie udziałów w innej kor-
poracji, fuzja lub akwizycja?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: sieGel, shiM, harTMan, 1995

Ciąg dalszy Tabeli 1 ze strony 21
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co ułatwia zrozumienie relacji i wzorców funkcjonujących w otoczeniu, następnie 
daje możliwość budowania całej struktury wiedzy o otoczeniu i umożliwia zrozu-
mienie zasad jego funkcjonowania, co wreszcie stanowi podstawę budowania mą-
drości organizacyjnej. To ten proces umożliwia organizacji wprowadzanie zmian 
w jej wnętrzu, które czekają już na antycypowane zmiany w otoczeniu (wyprze-
dzają je). Podstawą są tu efektywne systemy informatyczne, umożliwiające stwo-
rzenie szerokiej sieci „połowu” informacji oraz ich porządkowania i analizy. Na-
stępnie ważna jest struktura organizacyjna, która powinna umożliwiać szybkie po-
dejmowanie decyzji, nawet tych o strategicznym znaczeniu (struktura płaska, de-
cyzje scentralizowane). Kolejnym ważnym czynnikiem są zasoby ludzkie w organi-
zacji, a mianowicie: kompetentne kierownictwo, duży sztab doradczy i pracowni-
cy otwarci na zmiany, skłonni do uczenia się (opór pracowników wobec planowa-
nych i wprowadzanych zmian w organizacji może pokrzyżować najlepsze i najam-
bitniejsze plany kierownictwa przedsiębiorstwa). Dla usuwania oporu persone-
lu wobec zmian służy konsekwentne budowanie kultury organizacyjnej przedsię-
biorstwa, w którym to procesie aktywnie uczestniczyć muszą nie tylko zarządzają-
cy, ale cały personel zatrudniony na wszystkich szczeblach struktury organizacyj-
nej [Mikołajczyk, 2003].

Elastyczność antycypacyjna to nie tylko zdolność przedsiębiorstwa do szyb-
kich, efektywnych reakcji na zmiany otoczenia, ale również mądrość organizacyj-
na pozwalająca na zmiany w jego wnętrzu dokonywane wobec niedoświadczonych 
jeszcze stanów zewnętrznych, ale wyprzedzające czasowo te stany otoczenia. Po-
zwala to w wielu sytuacjach uzyskać i przez pewien czas utrzymać przewagę kon-
kurencyjną na rynku.

1.4. Formy holdingowe

Holding można określić, jako grupę spółek, w której jedna sprawuje jednolite 
kierownictwo nad pozostałymi, czyli w rzeczywistości wykorzystuje możliwość na-
rzucania innym spółkom swojej woli [jagoda, Haus, 1995].

Ugrupowanie holdingowe możemy sklasyfikować za pomocą różnych kryte-
riów. Z punktu widzenia charakteru działalności gospodarczej wiodącej korpora-
cji rozróżniamy:
• czysty holding – znacząca większość majątku (aktywów) spółki matki składa się 

z udziałów w innych spółkach, a spółka matka zarządza nimi poprzez te udziały,
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• holding mieszany – oprócz dominującej kwestii zarządzania spółkami córkami 
poprzez udziały, spółka matka zajmuje się także w pewniej mierze działalno-
ścią przedsiębiorczą (najczęściej dostarczaniem usług spółkom córkom).

Większość holdingów ma postać holdingu mieszanego.
Według celów wiodącej korporacji rozróżniamy trzy typy holdingu:
• holding finansowy (portfoliowy) – spółce matce chodzi przede wszystkim 

o efektywność zainwestowanego kapitału. Jeżeli spółka córka przestanie być 
dla spółki matki interesująca pod względem inwestycyjnym, pozbywa się zain-
westowanych w niej udziałów;

• holding menedżerski (strategiczny) – spółka matka jest zainteresowana działal-
nością spółki córki w dłuższym okresie czasu i stara się nią zarządzać w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu. Różne przyczyny powodują, że danej spółki córki 
nie można sprzedać (marka, tradycja itp.);

• holding usługowy – spółka matka pełni rolę swego rodzaju organizacji usługo-
wej dla spółek córek, jest to więc szczególny przypadek poprzedniego typu. 
Spółka matka nie prowadzi żadnych operacji kapitałowych, ani zbytnio się nie 
angażuje w działalność spółek córek.
Za holdingi finansowe możemy uważać dawne małe fundusze inwestycyjne. 

W przypadku holdingów menedżerskich udziały w spółkach córkach bywają więk-
sze (są to dziesiątki procent) niż w przypadku holdingów finansowych. Z typem 
holdingu usługowego spotkać się można sporadycznie.

W dalszym ciągu sformułujemy kilka uwag dotyczących holdingów mene-
dżerskich jako formie nowoczesnej korporacji. Holding menedżerski jako for-
ma muldidywizjonalna zakłada również dekompozycję, jednak spółki córki mają 
większy stopień wolności niż oddziały w formie multidywizjonalnej, a centrum 
(sztab) nie jest tak rozwinięte. W formie tej bardziej szerzy się oportunizm. Spół-
ki córki mają tendencję do nadmiernego reinwestowania swoich zysków w swoje 
własne aktywa i starają się minimalizować część zysku odprowadzaną do centra-
li. Jest to możliwe dlatego, że informacyjne sprzężenie zwrotne pomiędzy spół-
kami córkami a centralą nie jest dostatecznie rozwinięte i nie wystarcza do oce-
ny ich efektywności.

Ważną charakterystyką holdingu jest wysokość udziału, który posiada spółka – 
matka w spółce córce. Rozróżniamy następujące rodzaje wpływu według posiada-
nych udziałów [jagoda, Haus, 1995]:
• wpływ prosty – wiodąca korporacja posiada bliżej nieokreśloną, małą część 

udziałów w danym przedsiębiorstwie,



25Wybrane aspekty zarządzania korporacjami

• znaczący (główny) wpływ – wiodąca korporacja ma wyraźnie większy udział 
w danym przedsiębiorstwie, niż pozostali udziałowcy,

• wpływ kontrolny – spółka matka posiada udział ponad 50% w spółce córce,
• wpływ decydujący (bezpośredni) – spółka matka posiada udziały 3/4 w spółce córce,
• wpływ pełny – spółka córka jest w 100% własnością spółki matki.

Specyficznym typem holdingu są bankowe spółki holdingowe jako spółki 
przedsiębiorstw, z których przynajmniej jedno jest bankiem. Wszystkie zaprezen-
towane sposoby klasyfikacji są wyłącznie teoretyczne. Rzeczywiste struktury hol-
dingowe są tylko zbliżone do tych struktur modelowych.

Wraz z rozwojem metod i systemów zarządzania oraz nieustannym polepsza-
niem warunków transportu i telekomunikacji możliwe stawało się włączanie coraz 
większej ilości działań do sfery wpływu jednej korporacji, zamiast organizować po-
dobnych transakcji na warunkach rynkowych.

Wielkie korporacje na początku XX wieku były organizowane dosyć wąsko. 
Wraz z wejściem formy multidywizjonalnej doszło w wielu korporacjach do wiel-
kiej ekspansji ich działalności. Doszło na przykład do pionowego rozszerzenia 
w kierunku produkcji części i podzespołów, ale niekiedy i w kierunku produkcji 
podstawowych materiałów. Korporacje ekspandowały również poziomo do podob-
nych branż, wykorzystując swoją wiedzę w produkcji.

W ciągu tego stulecia korporacje na całym świecie zaczęły korzystać z dobro-
dziejstw form multidywizjonalnych, integrowały się w przód i w tył, wnosiły do 
wewnątrz korporacji transakcje z dostawcami i klientami, czyli te, które wcze-
śniej miały miejsce na rynku. Również znacznie rozszerzyły zakres działalności 
niezwiązanych z ich głównym przedmiotem działania. Możliwe to było bądź po-
przez wejście do nowych sektorów gospodarki, bądź też poprzez zakupy już dzia-
łających przedsiębiorstw.

Proces ten osiągnął najwyższe natężenie w latach 60-tych, gdy pojawiły się 
pierwsze ogromne konglomeraty, z których każdy mógł zawierać w sobie przed-
siębiorstwa produkujące samochody, lodówki, klimatyzacje, lokomotywy, a także 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, hotele i inne. Do pierwszych firm tego typu 
należały ITT, czy Procter and Gamble.

Najczęściej konglomerat powstaje drogą fuzji, jako organizacyjna odpowiedź 
sektora prywatnego na rosnącą ingerencję państwa w formie działań regulacyj-
nych w zakresie ustawodawstwa antytrustowego. Zaostrzone warunki integracji 
pionowej i poziomej zmusiły korporacje do rozszerzenia się do form bardziej zdy-
wersyfikowanych.
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Konglomerat oznacza, że w zakresie jednej korporacji, powiązanej wewnętrz-
nie koegzystują przedsiębiorstwa z różnych branż.

Pierwsze oceny konglomeratów były bardzo krytyczne, podkreślały zagroże-
nie wolnej konkurencji, możliwości stosowania dumpingu cenowego, niszczenia 
konkurentów itd. Później pojawiły się również reakcje przychylne, podkreślające 
atrakcyjność dywersyfikacji ryzyka na „wewnętrznych rynkach kapitałowych” tych 
konglomeratów. W latach 70-tych ta forma organizacyjna bardzo się rozszerzyła, 
a jej formą bywa zazwyczaj holding. 

1.5. Przedsiębiorstwo wielonarodowe (ponadnarodowe)

Przedsiębiorstwo wielonarodowe to ostatnie ewolucyjne odgałęzienie nowo-
czesnej korporacji. Tworzy ono wielkie i kompleksowe zagraniczne filie, przy czym 
centrala formułuje globalną strategię w perspektywie ogólnoświatowej.

Wielkie przedsiębiorstwa wielonarodowe mają często większą siłę ekono-
miczną, niż państwa, np. obroty handlowe General Motors są większe niż pro-
dukt krajowy brutto Norwegii, czy Finlandii. Do największych wielonarodo-
wych przedsiębiorstw należą także: Royal Dutch, Shell, General Electric, Ford, 
Exxon, Volkswagen, IBM, Toyota, Nestle, Bayer, ABB, Nissan, Daimler-Benz, 
Mobil i inne.

Przedsiębiorstwa wielonarodowe odgrywają ważną rolę w globalizacji gospo-
darki światowej. W skali roku realizują poprzez swoje zagraniczne filie sprzedaż 
przewyższającą wielkość światowego eksportu. Pod koniec XX wieku funkcjono-
wało na świecie prawe 40 tysięcy przedsiębiorstw wielonarodowych z ponad 250 
tysiącami spółek córek, które łącznie dysponowały około jedną trzecią ogólno-
światowego majątku prywatnego. Znaczenie ogólnoświatowe ma jednak relatyw-
nie mała ilość wielkich korporacji.

Przeciętnie przedsiębiorstwa wielonarodowe produkują w kraju swej siedziby 
dwie trzecie produkcji i skupiają tam również dwie trzecie pracowników. Rola tych 
przedsiębiorstw jest ogromna z powodu ich wysokiej efektywności ekonomicznej 
wynikającej z korzyści skali gospodarowania. Mogą one je osiągać nie tylko w samej 
produkcji, ale i w innych dziedzinach takich, jak marketing, badania i rozwój itd.

Kolejnym powodem powstania przedsiębiorstw wielonarodowych jest rozwój 
integracji pionowej. W ramach tej integracji najefektywniejsze ekonomicznie oka-
zują się te korporacje, które zdolne są organizować ponad graniczne operacje. Ta-
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kim potencjałem dysponują w pierwszym rzędzie korporacje w krajach rozwinię-
tych przemysłowo.

Dodatkowa przyczyna powstawania przedsiębiorstw wielonarodowych spoczy-
wa w tym, że korporacje stymulują do tego inne przedsiębiorstwa. Jeśli na przy-
kład wielonarodowe przedsiębiorstwo produkujące samochody zamierza monto-
wać jedne i te same reflektory we wszystkich samochodach, montowanych w róż-
nych krajach, to producent tych reflektorów również staje się przedsiębiorstwem 
wielonarodowym.

Proces porządkowania organizacyjnego przedsiębiorstw wielonarodowych 
przechodził kilka etapów rozwojowych. Pierwszym był model wielonarodowy 
w  I  połowie XX wieku. W pierwszych dziesięciu latach powojennego rozwoju 
rozszerzył się model międzynarodowy. Ten model został na przełomie lat 70-tych 
i 90-tych zastąpiony modelem globalnym. Obecnie mamy do czynienia z modelem 
transnarodowym.

Korporacja wielonarodowa odzwierciedla ogromny wzrost siły ekonomicznej 
i koncentracji kapitału o zasięgu ponad granicznym, będącej poza zasięgiem rzą-
dów krajów. Moc ekonomiczna korporacji wielonarodowych stale rośnie. Te wiel-
kie giganty stanowią już właściwie główną siłę ekonomiczną. Regulacje prawne 
poszczególnych krajów ugrupowań integracyjnych typu Unia Europejska nie na-
dążają za tempem ich rozwoju. Aby dalszy rozwój ogólnoświatowej gospodarki nie 
został zagrożony, koncentracja w ramach korporacji powinna przebiegać w harmo-
nii z politycznymi procesami integracyjnymi.

1.6. Rozwój form integracji korporacji

Problem produkcji i dystrybucji jednego rodzaju produktu naświetlimy na 
przykładzie hipotetycznej firmy wytwarzającej jeden produkt, którego proces 
produkcji rozpoczyna się na surowcach, a kończy na dystrybucji, co pokazuje 
schemat 1.

Jednym teoretycznym ekstremum jest to, że każdy etap przebiega w osobnej 
firmie, która kupuje ,,na wejściu” w firmie realizującej etap poprzedni, a sprzeda-
je ,,na wyjściu” firmie realizującej etap następny.

Drugim ekstremum jest sytuacja, gdyby jedna w pełni pionowo zintegrowana 
firma realizowała wszystkie operacje od wydobycia surowców począwszy do dys-
trybucji swoich produktów własnymi środkami transportu.
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Schemat 1. Łańcuch produkcji i dystrybucji

Surowce


Części


Podzespoły


Końcowy montaż


Dystrybucja

Źródło: opracowanie własne

Obecnie niewiele firm jest w pełni zintegrowanych pionowo. W związku z tym 
powstają następujące pytania:
• jakie opcje ma firma przy organizacji swoich działań?
• dlaczego polega ona na niezależnym dostawcy w przypadku jednych usług 

i elementów, a na swym własnym oddziale w przypadku innych,
• co decyduje o tym, które usługi i elementy kupowane są od dostawców ze-

wnętrznych, a które firma zapewnia sama?
Zaopatrywanie za pośrednictwem rynku ma miejsce wszędzie tam, gdzie cho-

dzi o standardowe towary i usługi, w których przypadku jest wielu zewnętrznych 
dostawców i dlatego firma kupująca może skorzystać z wielu okazji na konkuren-
cyjnym rynku. Ten sposób zaopatrzenia ma następujące zalety:
• masowość,
• niezależni, konkurujący ze sobą dostawcy,
• możliwość skorzystania z oferty konkurencyjnej.

Zapewnienie zaopatrzenia wewnętrznego (w ramach firmy) ma miejsce wszę-
dzie tam, gdzie mamy do czynienia ze specjalistycznym, celowym towarem lub 
usługą, w którego przypadku praktycznie nie ma dostawcy zewnętrznego, a jeże-
li jest, to rynkowe relacje mogą być ryzykowne (w przypadku, gdy udałoby się fir-
mie pozyskać dostawcę zewnętrznego, może on zagrozić tym, że zerwie dostawy, 
bo nie zadowala go cena).

W wielu przypadkach określa to granice firmy, czyli granice pomiędzy za-
opatrzeniem wewnętrznym i zakupem, ciągłością kroków technologicznych 
i ich rozdziałem z jednej strony, a organizacją produkcji z drugiej strony. Dla-
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tego konieczne jest poszukiwanie drogi optymalizacji technologii i organiza-
cji, która doprowadzi do minimalizacji kosztów produkcyjnych i transakcyj-
nych.

Ponadto w efekcie procesów integracji, czy aliansów firmy mogą tracić charak-
ter monolityczny i w konsekwencji prawne granice firmy mogą nie pokrywać się 
z granicami strumieni informacyjnych, finansowych, marketingowych, czy badaw-
czo-rozwojowych [allaire, firsiroTu, 2000].

1.7. Integracja pionowa i jej typy

Integracja pionowa oznacza przesuwanie i rozszerzanie działalności na obsza-
ry dostawców lub odbiorców głównych produktów czy usług. Gdy integracja roz-
szerza się na obszar dostawcy, to nazywamy ją ,,integracją wstecz”. Jej celem jest 
zapewnienie prawidłowych dostaw surowców lub podzespołów i obniżenie ryzyka 
poprzez uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych.

Gdy integracja rozszerza się na obszary odbiorcy, to nazywamy ją ,,integracją 
wprzód”. Jej celem jest w pierwszym rzędzie zapewnienie za pośrednictwem wła-
snego oddziału sprzedaży zbytu dla współpracujących przedsiębiorstw lub osta-
tecznych nabywców.

Kiedy przedsiębiorstwo wytwarza wszystkie wejścia do swoich procesów pro-
dukcyjnych i samo prowadzi sprzedaż swych produktów jest w pełni pionowo zin-
tegrowane, gdy zaś wejścia i wyjścia dzieli z innymi przedsiębiorstwami, mówimy 
o integracji zawężonej. 

Głównym motywem wprowadzenia integracji pionowej jest wzmocnienie po-
zycji konkurencyjnej głównego nurtu działalności przedsiębiorstwa. Źródłem ko-
rzyści mogą tu być:
• oszczędności kosztów w powiązanych procesach technologicznych,
• obniżenie kosztów sprzedaży, reklamy i transportu,
• udoskonalenie kontroli jakości,
• usunięcie zależności od dostawców i odbiorców oraz obniżenie wrażliwości na 

ich działania.
Do niedogodności integracji pionowej należą:
• wyższe koszty w przypadku, gdy istnieją tańsi dostawcy zewnętrzni,
• wrażliwość na zmiany technologii, gdy starzeje się jakaś część technologiczne-

go łańcucha produkcyjnego,
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• wrażliwość na zmiany popytu, gdy integracja pionowa jest technologicznie 
i produkcyjnie wyspecjalizowana. 
Alternatywą dla integracji pionowej są długookresowe umowy z dostawcami 

i odbiorcami, szczególnie wtedy, gdy pojawią się koszty zarządcze wprowadzania 
integracji pionowej. Jednak na skutek przewagi dodatnich stron integracji piono-
wej, istnieje duży opór wobec zawierania umów. Przyczyną tego jest brak zaufania 
zwłaszcza, gdy jeden z partnerów musi inwestować w wyspecjalizowane aktywa. 
Wzajemne zaufanie można wzmocnić produkcyjno-technologiczną lub kapitałową 
współzależnością oraz wiarygodnymi ustaleniami.

1.8. Integracja pozioma

Ekspansja przedsiębiorstwa nie musi mieć tylko charakteru pionowego, ale 
może wkraczać poziomo w nowe grupy produktów lub usług. Zatem integracja 
pozioma oznacza dywersyfikację, tj. rozszerzanie działalności do nowych obsza-
rów. W związku z tym należy rozróżniać:
• pokrewną integrację pionową,
• nie pokrewną integracją pionową.

W pierwszym przypadku chodzi o zbliżenie przedsiębiorstw w pokrewnej dzie-
dzinie produkcji lub handlu. Celem tej formy integracji jest albo uniknięcie konku-
rencji pomiędzy tymi przedsiębiorstwami i wspólne opanowanie większego obsza-
ru rynku, albo wzmocnienie wspólnej siły handlowej wobec dostawców i odbiorców.

W drugim przypadku chodzi o zbliżenie przedsiębiorstw z odrębnych branż 
z powodów finansowych, politycznych lub podziału ryzyka.

Ostatnie dziesięciolecia XX wieku charakteryzowały się odchodzeniem od 
struktur pionowych w kierunku poziomych struktur organizacyjnych, co oznacza-
ło odchodzenie od struktury hierarchicznej opartej na podziale pracy do struktu-
ry kwiatowej, której podstawą jest integracja pracy, co było efektem przechodze-
nia od zarządzania operacjami do zarządzania procesami.

1.9. Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia można pojmować, jako narzędzie organizacyjnej koncentracji. 
Fuzja oznacza porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami dotyczące zespolenia ich 
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przedsiębiorstw w jedno, odrębne przedsiębiorstwo. Oznacza to też, że łączące się 
przedsiębiorstwa kończą odrębną egzystencję i powstaje nowe przedsiębiorstwo 
lub też jedno z przedsiębiorstw funkcjonuje dalej, wchłonąwszy pozostałe (na za-
sadzie łączenia kapitałów). Z kolei przejęcie następuje w wyniku zakupu – sprze-
daży. Może mieć charakter przejęcia przyjaznego lub wrogiego.

Warunkiem fuzji lub przejęcia jest istnienie przedtem odrębnych, samodziel-
nych przedsiębiorstw. Fuzja lub przejęcie może mieć formę integracji poziomej 
lub integracji pionowej.

Zysk ekonomiczny z fuzji, czy z przejęcia wyniknie wtedy, gdy po fuzji/przeję-
ciu wartość nowopowstałej firmy będzie wyższa, niż suma wartości każdego z pod-
miotów łączących się.

Problematyka opłacalności realizacji fuzji i przejęć posiada szeroką tak zagra-
niczną, jak też polską literaturę przedmiotu [zob np.: Pratt, reilly, scHweiHs, 
1996 oraz szczePankowski, 2000].

1.10. Alianse strategiczne

Względnie niska skuteczność fuzji lub przejęć skłoniła przedsiębiorstwa do 
poszukiwania innych form współpracy z partnerami, które umożliwiłyby im lepiej 
reagować na potrzeby klientów. Jedną z dróg, która zapewnia wykorzystanie uzu-
pełniających się kompetencji partnerów jest tworzenie aliansów strategicznych, 
w  których słabe strony jednego z partnerów kompensowane są silnymi strona-
mi drugiego partnera. Alians strategiczny to sposób wykorzystania rynku, podzia-
łu ryzyka i obrony przeciw przypadkowemu przejęciu kontroli nad przedsiębior-
stwem przez konkurenta.

Przez międzynarodowe alianse strategiczne należy rozumieć współpracę 
o  różnorodnym charakterze pomiędzy aktualnymi lub potencjalnymi konkuren-
tami z różnych krajów, podejmujących wspólnie dany rodzaj działalności gospo-
darczej i łączących i koordynujących w tym celu na określony czas posiadane za-
soby i umiejętności w wybranym przez nich sektorze gospodarki [Fabiańska, sza-
flarski, 2002].

Międzynarodowe alianse strategiczne mogą przybierać następujące formy [ro-
Manowska, 1997]:
• alianse udziałowe – głównie w formie spółek typu joint venture, które charak-

teryzują się następującymi cechami:
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– odrębnością podmiotu prawnego, w którym partnerzy obejmują określone 
udziały,

– niezależnością aliantów,
– wspólnym zarządzaniem spółką poprzez powołanie jej zarządu,
– podziałem korzyści i ryzyka w stopniu adekwatnym do posiadanych udzia-

łów;
• alianse bezudziałowe, w tym:

– alianse kapitałowe w formie udziałów mniejszościowych oraz wzajemnego 
wykupu udziałów, które ogólnie rzecz biorąc mają charakter zasilenia kapi-
tałowego partnerów,

– umowy licencyjne, 
– umowy frachisingowe, 
– umowy o współpracy – stanowią najczęściej spotykaną formę aliansów mię-

dzy przedsiębiorstwami i obejmują współpracę w zakresie: praca badaw-
czo-rozwojowych, technologii, produkcji i dystrybucji, 

– umowy o stowarzyszeniu – przyjmują najczęściej następujące formy: gru-
pa interesów, mająca na celu połączenie potencjału uczestników w celu 
ochrony ich dziedzin działalności przed konkurentami; umowa o czaso-
wym stowarzyszeniu, która polega na stowarzyszeniu się konkurentów 
dla realizacji strategicznego celu; sekretna spółka, która jest wydzieloną, 
ale nie zarejestrowaną firmą partnerów, której cel działania pozostaje nie-
ujawniony.

Do najczęstszych obszarów występowania międzynarodowych aliansów strate-
gicznych należą: 
• wspólne oferowanie oraz wspólne wykonawstwo projektów,
• poddostawy,
• umowy licencyjne,
• franchising,
• umowy o dostawach i wytwarzaniu,
• koprodukcja,
• wspólne przedsięwzięcia,
• udziały kapitałowe,
• wymiana udziałów.
Do korzyści aliansów strategicznych należą [roManowska, 1997]:
• oszczędność czasu przy wprowadzaniu nowego produktu, który jest efektem 

wspólnych badań i rozwoju,



33Wybrane aspekty zarządzania korporacjami

• pozyskiwanie know-how dla produkcji coraz bardziej złożonych wyrobów,
• uzyskiwanie dostępu do nowych rynków,
• efekt obniżki kosztów w całym łańcuchu wartości.

1.11. Wspólna działalność przedsiębiorcza

Wspólna działalność przedsiębiorcza oznacza łączenie zagranicznej i krajowej 
działalności gospodarczej. Można ją podzielić na działalność bez udziału kapitało-
wego oraz na działalność z udziałem kapitałowym.

Wspólna działalność bez udziałów kapitałowych, określana też jako wolna for-
ma wspólnej działalności przedsiębiorczej może przybierać następujące formy 
[roManowska, 1997]:
• przedstawiciel handlowy (diler) oferujący na rynku produkty jednej lub kilku 

firm. Realizuje on tylko funkcję sprzedaży i doradztwa, jest samodzielny i pra-
cuje na zasadzie prowizji od firm, które reprezentuje;

• reprezentant oferuje produkty jednej firmy w zakresie całego asortymentu jej 
produkcji. Współpracownikami reprezentanta są pracownicy tej firmy;

• sprzedaż licencji oznacza odpłatne przekazanie know-how w formie dokumen-
tacji technicznej, pomocy technicznej i przeszkolenia personelu technicznego;

• handel wymienny, który ma kilka form:
– barter, czyli wymiana towaru za towar bez udziału pieniędzy,
– kompensacja, czyli zapłata towarem za towar (częściowo),
– zapłata zakupem zwrotnym, czyli zapłata za maszyny, urządzenia, technolo-

gię towarem wytworzonym w oparciu o te czynniki,
– handel paralelny, czyli zobowiązanie, że za sprzedaż towaru, usług lub tech-

nologii sprzedający odbierze zapłatę w określonym czasie i wysokości w to-
warze z magazynu odbiorcy, ale nie będzie to produkt wytworzony w opar-
ciu o sprzedaną technologię;

• kooperacja określająca współpracę pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami 
gospodarczymi na podstawie umowy. Przedsiębiorstwa pozostają samodzielny-
mi podmiotami, a kooperacja jest dobrowolna i ma sześć podstawowych form:
– podwykonawstwo, gdy dostawca produkuje na potrzeby odbiorcy z jego 

materiałów i na bazie jego technologii,
– wykonawstwo na zamówienie, gdy dostawca na bazie krótkoterminowych umów 

produkuje dla odbiorcy określone ilości produktu według jego dokumentacji,
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– kooperacja produkcyjna, gdy każdy partner produkuje elementy lub kom-
ponenty produktu finalnego,

– kooperacja administracyjna, gdy podmioty współpracują w zakresie zarzą-
dzania, zakupów, czy zbytu w celu obniżenia kosztów,

– kooperacja projektowa, oznaczająca współpracę dwóch lub więcej partne-
rów w formie konsorcjum w realizacji określonego projektu, w określonym 
czasie, aż do jego ukończenia,

– franchising, gdy jedno przedsiębiorstwo daje innemu prawo wytwarzania 
i sprzedaży towarów lub usług pod jego marką handlową i z wykorzysta-
niem jego know-how.

Wspólna działalność przedsiębiorcza z udziałem kapitałowym obejmuje dwie 
formy: inwestycje bezpośrednie oraz joint ventures.

Inwestycje bezpośrednie mogą przybierać następujące formy:
• założenie lub rozszerzenie własnego przedsiębiorstwa,
• nabycie wyłącznej własności już istniejącego, innego przedsiębiorstwa,
• udział w nowym lub już istniejącym przedsiębiorstwie,
• reinwestowanie zysku z już istniejącej inwestycji bezpośredniej.

Joint venture (wspólne przedsięwzięcie) oznacza kapitałową inwestycję dwóch 
lub więcej przedsiębiorstw, które na podstawie umowy zakładają nowe przedsię-
biorstwo ze wspólnym kapitałem.

Joint venture może powstać również na podstawie umowy, bez inwestowania ka-
pitału. Od aliansu strategicznego joint venture różni się strukturą i celem. Joint ven-
ture to przedsiębiorstwo ze wspólną własnością, a alians strategiczny może przybie-
rać inne formy własnościowe i organizacyjne. Tradycyjne joint venture zakładane 
jest w celu konkretnego problemu (np. projektowego lub rynkowego), a alians stra-
tegiczny zmierza do uzyskania długookresowej przewagi konkurencyjnej.

Decyzje w zakresie wszystkich wyżej opisanych procesów zarządy korpora-
cji podejmują zwykle na zasadzie modelowania strategicznego, które ma na celu:
• symulacje opcjonalnych strategii wraz z oceną ich wpływu na efekty ekono-

miczne,
• pomoc w ustalaniu celów korporacji i jej oddziałów,
• pomiary interakcyjnych efektów wzajemnego oddziaływania poszczególnych 

pionów korporacji,
• ułatwienie zarządowi lepszego zrozumienia procesów i powiązań funkcjonal-

nych zachodzących w ramach całej korporacji, a tym samym pomoc w podej-
mowaniu decyzji,
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• ułatwienie oceny założeń będących podstawą ustalenia ograniczeń wewnętrz-
nych.
Rozróżnić można dwie klasy modeli strategicznych w zależności od tego, czy 

badanie z ich użyciem nastawione jest na symulację, czy optymalizację [sieGel, 
shiM, harTMan, 1995].

Modele symulacyjne są matematycznym opisem działania korporacji, lub też 
warunków stwarzanych przez jej otoczenie ekonomiczne. Zmieniając wartości 
zmiennych charakteryzujących otoczenie, można oszacować przyszłe skutki decy-
zji. Modele te mogą być probabilistyczne, lub też deterministyczne. W turbulent-
nym otoczeniu bardziej adekwatne są modele probabilistyczne.

Modele optymalizacyjne nastawione są na znalezienie najlepszych decyzji, 
przy uwzględnieniu określonych ograniczeń.

W obydwu wyżej wymienionych typach modelowania zastosowanie znajdu-
ją rozwiązania informatyczne (programy, systemy porządkowania i przetwarzania 
danych).

Wybór określonego typu modelu zależy od rodzaju analizy, jaka ma być prze-
prowadzona. Można rozróżnić trzy rodzaje analiz:
1. Takie, w których porównuje się to, co jest z tym, co było w określonej przeszło-

ści, aby zbadać związki pomiędzy zmiennymi wewnątrz korporacji ze zmien-
nymi makroekonomicznymi.

2. Takie, w których szuka się odpowiedzi na pytania: co by było, gdyby?
3. Takie, w których poszukuje się najlepszej drogi do osiągnięcia wytyczonego 

wcześniej celu. W tego typu analizach stosuje się modele optymalizacyjne (np. 
programowanie liniowe, programowanie celowe).
Należy jednak zaznaczyć, że w związku z permanentną turbulentnością oto-

czenia, przewidywanie przyszłych zdarzeń w perspektywie strategicznej jest nie-
słychane trudne. Dotyczy to zarówno szacowania zysków i ryzyka wchodzenia na 
nowe rynki, jak i w przypadku takich strategicznych decyzji, jak fuzje i przejęcia 
[krupski, 2005].





Rozdział drugi

Teoretyczne podstawy zarządzania 
korporacjami





Teoria własności i zarządzania korporacjami od wielu lat rozwija się, jako sa-
modzielna dziedzina wiedzy, która budowana jest na bazie nowej ekonomii 
instytucjonalnej i jej szczególnie istotnej części – ekonomii kosztów trans-

akcyjnych. Teoria własności i zarządzania korporacjami zajmuje się badaniem ta-
kich problemów, jak: prawa własności w korporacji, relacje umowne, kontrola wła-
ścicielska i jej mechanizmy, zarządzanie finansowe, organizacyjne struktury kor-
poracji, mechanizmy integracyjne korporacji (np. przejęcia lub fuzje) oraz innymi, 
związanymi z tym problemami.

2.1. Ekonomia instytucjonalna

Czym są instytucje, czemu służą i jakie są mechanizmy ich funkcjonowania? Eko-
nomia neoklasyczna nie daje jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania. Twier-
dzi ona, że instytucje mają małe znaczenie dla systemu ekonomicznego i dlatego nie 
trzeba się nimi zajmować. Ekonomia instytucjonalna przeciwnie, przedstawiając in-
terdyscyplinarną kombinację prawa, ekonomii i organizacji, nadaje instytucjom i ich 
analizie zasadnicze znaczenie w wyjaśnianiu mechanizmu funkcjonowania systemów 
ekonomicznych. W przeciwieństwie do innych teorii ekonomicznych, dla wyjaśnienia 
niestandardowych praktyk przedsiębiorczych, jak np. dyskryminacja cenowa, bariery 
wejścia do sektora, czy zarządzanie ryzykiem, ekonomia instytucjonalna skupia się na 
identyfikacji i badaniu relacji transakcyjnych i umownych oraz na zmniejszaniu ryzyka 
wynikającego z umów oraz zmniejszaniu samych kosztów transakcyjnych.

Zainteresowanie instytucjami i ich rolą w systemach ekonomicznych pojawiło 
się w teorii ekonomii w latach 90-tych XIX wieku, jako reakcja na ignorowanie roli 
instytucji w ekonomii klasycznej. Wynikiem tego jest pogląd, że instytucje odgry-
wają zasadniczą rolę w kształtowaniu ekonomicznych zachowań ludzi oraz w osią-
ganiu ekonomicznej efektywności.

Nowa ekonomia instytucjonalna, nawiązująca do pierwotnego amerykańskiego 
instytucjonalizmu, rozwija się od końca lat 60-tych XX wieku, kiedy to wielu eko-
nomistów neoklasycznych zaczęło sobie uświadamiać znaczenie instytucji ekono-
micznych i potrzebę ich badania. Kierunek ten w ekonomii stanowi próbę uzupeł-
nienia, czy modyfikacji podejścia neoklasycznego. Jego punktem wyjścia jest me-
todologiczny indywidualizm, charakterystyczny dla ekonomii neoklasycznej, jed-
nakże z naciskiem na rolę instytucji.
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W ramach ekonomii instytucjonalnej, tak jak w ekonomii głównego nurtu, moż-
na wyróżnić mikroekonomię instytucjonalną i makroekonomię instytucjonalną.

Mikroekonomia instytucjonalna zajmuje się:
• strukturą praw własności, strukturą sił w przedsiębiorstwie, które decydują 

o korzyściach jego interesariuszy,
• corporate governance, przy rozdziale własności (akcjonariat) i zarządzania (za-

rząd korporacji),
• optymalizacją pionową struktury organizacji, z uwzględnieniem ewentualnych 

fuzji i przejęć,
• problemami relacji umownych i przeciwdziałaniem oportunizmowi partnerów 

umów,
• minimalizacją kosztów transakcyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa i poszuki-

waniem optymalnych struktur organizacyjnych.
Z kolei makroekonomia instytucjonalna zajmuje się interakcjami pomiędzy or-

ganizacjami a społecznością i rządami, czyli instytucjonalną dynamiką relacji z oto-
czeniem.

Pojęciami wyjściowymi ekonomii instytucjonalnej są instytucje, prawa własno-
ści i koszty transakcyjne. Dla tego ostatniego kierunku używa się często określenia 
ekonomia kosztów transakcyjnych.

Funkcjonują różne pojęcia instytucji. Według D. Northa instytucje są „(...) wy-
tworzonymi przez ludzi ograniczeniami, które porządkują polityczne, ekonomiczne 
i społeczne relacje. Tworzą je zarówno ograniczenia nieformalne (sankcje, zwyczaje, 
tradycje, wzorce zachowań), jak i zasady formalne (ustawy, prawa, prawa własności)” 
[North, 1991]. Według E. Furubotna i R. Richtera: „(…) nowoczesna ekonomia in-
stytucjonalna skupia się na instytucji własności i na systemie norm określających na-
bywanie i przechodzenie praw własności” [FurubotN, richter, 1991].

Aby uporządkować samo pojęcie instytucji, należy je podzielić na: 
• instytucje formalne, które mają charakter prawnych ram gospodarki,
• oraz na instytucje nieformalne, którymi są ustalone zwyczaje i zasady tworzące 

tzw. kulturę organizacji.
Nowa ekonomia instytucjonalna wyróżnia instytucję i organizację. Instytucje, 

jak wskazano to powyżej, pojmuje ona, jako zasady, które mają charakter ograni-
czeń społecznych.

Najstarsze formy instytucji to [WilliamsoN, 1998]:
• język, jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej,
• rodzina – stary typ instytucji, kojarzonej w dawnych czasach z gospodarstwem 
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domowym, z którego wywodzi się przecież nazwa ekonomia (arystotelesowskie 
oikos-nomikos – zasady zarządzania gospodarstwem domowym),

• pieniądz, jako podstawa gospodarki rynkowej,
• własność, jako jedna z najważniejszych instytucji dla gospodarki,
• rynek, składający się z instytucji o charakterze formalnym (prawnym) i niefor-

malnym (np. moralność, uczciwość itp.).
Organizacje są z kolei strukturami hierarchicznymi, które powstają i działają na 

bazie istniejących instytucji. Składają się z grup jednostek, które łączą określone 
wspólne cele. Mogą to być organizacje polityczne, organizacje gospodarcze, orga-
nizacje społeczne, w tym także rodzina. Powstanie i rozwój organizacji oparty jest 
w zasadzie na podstawach instytucjonalnych. Przy czym w ramach jednej organi-
zacji mogą funkcjonować w różnych kombinacjach różne typy instytucji.

Zaprezentowane powyżej pojęcie instytucji zazwyczaj funkcjonuje na pozio-
mie makroekonomicznym, tj. na poziomie instytucjonalnego środowiska. Dru-
gim poziomem, na którym funkcjonuje ekonomia instytucjonalna jest poziom 
mikroekonomiczny, czyli poziome instytucji sterowania (np. rynki, hierarchie 
lub urzędy).

Zasadniczą różnicą pomiędzy środowiskiem instytucjonalnym a instytucjami 
sterowania jest to, że to pierwsze określa te drugie. Jeśli skupimy się na instytu-
cjach sterowania, w zasadzie uważamy środowisko instytucjonalne za dane (for-
malnie funkcjonujące).

Drugą różnicą jest to, że poziom analizy w obydwu przypadkach jest bardzo 
różny. Podczas, gdy instytucje sterowania działają na poziomie poszczególnych 
transakcji, środowisko instytucjonalne zajmuje się agregowaniem wskaźników 
(wzrost ekonomiczny, podział dochodu narodowego itd.).

Instytucje sterowania operują mechanizmem sterowania transakcjami na po-
ziomie mikroekonomicznym. Mechanizm sterowania transakcjami tworzy kosz-
ty transakcyjne. Przy czym koszty transakcyjne zdefiniować można, jako „kosz-
ty funkcjonowania systemu ekonomicznego” [WilliamsoN, 1998]. Jeśli popatrzy-
my na system ekonomiczny z punktu widzenia relacji umownych, koszty transak-
cyjne można uważać za koszty umów. Relacje umowne są zawsze związane z ryzy-
kiem. Badania nad sterowaniem nakierowane są jednak na identyfikację, wyjaśnie-
nie i ograniczanie wszystkich form ryzyka związanego z umowami.

Nawiązując do teorii sterowania O. Langego [laNge, 1965], według której 
wielkość zadana jest funkcją określonych parametrów, które z kolei zależą od efek-
tów zmian na wyjściu systemu (sterowanie adaptacyjne), lub też od przyszłych 
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zmian na wyjściu systemu (sterowanie antycypacyjne). To drugie dotyczy współ-
czesnego, turbulentnego otoczenia organizacji, gdzie myślenie strategiczne i an-
tycypowanie zmian otoczenia stanowią klucz do uzyskania i utrzymania przewagi 
konkurencyjnej na rynku.

2.2. Ekonomia kosztów transakcyjnych

Jak już wspomniano wcześniej, częścią nowej ekonomii instytucjonalnej jest 
ekonomia kosztów transakcyjnych, która łączy współczesną ekonomię, prawo i na-
ukę o organizacji i zarządzaniu. Istota ekonomii instytucjonalnej tkwi w obniżaniu 
kosztów transakcyjnych, natomiast ekonomia, jako taka opiera się na korzyściach 
skali gospodarowania.

Ekonomia kosztów transakcyjnych różni się od ogólnej ekonomii w kilku spra-
wach. Są to następujące kwestie:
• przesłanki zachowań podmiotów ekonomicznych,
• przedmiot analizy,
• pojęcie firmy,
• prawo własności.

Przesłanki zachowań podmiotów ekonomicznych, jako punkt wyjścia teorii 
ekonomii kosztów transakcyjnych determinowane są przez racjonalizm i oportu-
nizm definiowane, jako silna skłonność do dbania o własne interesy, również za 
cenę naruszania zasad fair play lub za pomocą podstępu. Z powodu ograniczonej 
racjonalności, każda umowa jest niepełna, a do tego naznaczona oportunizmem 
stron, o ile nie jest wsparta wiarygodnymi wzajemnymi zobowiązaniami stron. 

Ogólna ekonomia bada podstawy racjonalności i nie bierze pod uwagę ryzyka 
zachowań oportunistycznych.

W zakresie behawioralnych podstaw zachowania człowieka w procesie gospo-
darowania, określanego, jako tzw. homo oeconomicus wyróżnić można następujące 
koncepcje [camerer, loeWeNsteiN, 2002] :
• człowiek ekonomiczny (homo oeconomicus), czyli podmiot zawsze zachowują-

cy się racjonalnie pod względem ekonomicznym poprzez maksymalizację swo-
ich korzyści (maksymalizację użyteczności własnej),

• człowiek polityczny (political man), jako podmiot rynku politycznego funkcjo-
nujący w ramach grup interesu na bazie modeli negocjacyjnych w strukturach 
sił politycznych,
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• człowiek hierarchiczny (hierarchical man), czyli podmiot funkcjonujący w struk-
turach hierarchicznych,

• człowiek zabezpieczający się (homo se asekurans), czyli podmiot zabezpiecza-
jący się poprzez tworzenie planowych rezerw,

• człowiek altruistyczny (altruistic man), jako podmiot, którego funkcja użytecz-
ności jest pozytywnie skorelowana z funkcją użyteczności jego bliskich,

• człowiek kontraktujący (contractual man), jako podmiot o ograniczonej racjo-
nalności (w przeciwieństwie do homo oeconomicus, którego racjonalność jest 
całkowita) wynikającej z asymetrii informacji,

• człowiek oportunistyczny (oportunistic man), jako podmiot wykazujący skłon-
ność do dbania o swoje interesy, poprzez wykorzystywanie okazji, nawet za 
cenę zachowań nieetycznych.
Przedmiotem analizy w ramach ekonomii kosztów transakcyjnych jest trans-

akcja, a przedmiotem jej zainteresowania jest sterowanie ciągiem poszczególnych 
transakcji. Natomiast ogólna ekonomia zajmuje się problemami związanymi z wy-
mianą towarów i usług.

Firma w ekonomii ogólnej definiowana jest z punktu widzenia funkcji produk-
cji, a więc jako system, który ma wejścia transformowane w wyjścia bez związku 
z jego organizacją. Według ekonomii kosztów transakcyjnych firma uważana jest 
za strukturę sterowania, przy czym alternatywnym sposobem sterowania są rynki 
i alokacja działań pomiędzy firmami i rynkami, zaś rynki nie są uważane za dane, 
ale za efekt struktury organizacyjnej.

Ekonomia ogólna zakłada implicite, że prawa własności są zdefiniowane i że 
są możliwe do egzekwowania za pośrednictwem sądów, a tym samym ich nie 
uwzględnia w rozważaniach. Ekonomia koszów transakcyjnych uważa operacjo-
nalizację praw własności (podzielność, przechodniość, możliwość egzekwowania 
itp.) za źródło kosztów transakcyjnych.

Dlaczego za tym ekonomia ogólna jest na pierwszym miejscu w ramach 
dyscyplin związanych z ekonomią kosztów transakcyjnych, gdy widzimy, że 
różni się od niej w szeregu istotnych obszarach? Istnieje po temu szereg po-
wodów.

Po pierwsze, podstawą ekonomii kosztów transakcyjnych jest ni mnie ni więcej 
tylko właśnie rzeczona ekonomika kosztów transakcyjnych na poziomie mikroeko-
nomicznym. Kalkulacja ekonomiczna w ten sposób tworzy ogólny cel, dla którego 
teoria organizacji przedstawia wartościowe narzędzie, a prawo narzędzie sprawie-
dliwości dla jego osiągania.
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Po drugie, ekonomia kosztów transakcyjnych zajmuje się badaniem zja-
wisk, które również bada ekonomia ogólna. Jakikolwiek problem, który powsta-
je i może być uważany za problem umowny, jest przedmiotem badań ekonomii 
kosztów transakcyjnych. Kwestie pionowej i poziomej integracji, regulacji i de-
regulacji, wykorzystania długu i własności, zarządzania korporacją, monopolem, 
oligopolem itd. stają się problemami umownymi w pojęciu ekonomii kosztów 
transakcyjnych.

Po trzecie, ekonomia kosztów kalkulację ekonomiczną na organizację systemu 
ekonomicznego. Podejście to, w którym racjonalność połączona jest z podejściem 
systemowym okazuje się efektywnym narzędziem. Przy czym ekonomia kosztów 
transakcyjnych bynajmniej nie funkcjonuje na bazie silnej racjonalności, a raczej 
w jej ograniczonej formie. Wychodzi przy tym z twierdzenia, że z powodu ograni-
czonej racjonalności nie można osiągnąć precyzyjnych związków umownych wraz 
z rozważeniem wszystkich opcji. Twierdzi jednak, że podmioty gospodarcze mają 
zdolność do uczenia się, patrzenia w przyszłość, identyfikowania ryzyka i włącza-
nia go do umów i w ten sposób do rozwijania odpowiednich instytucji. Jednak ra-
cjonalność może zostać ograniczona w przypadku niedopełnionych, bo wybiegają-
cych daleko w przyszłość związków umownych. Dlatego koncepcja umowy w eko-
nomii kosztów transakcyjnych nie tylko jest koncepcją niepełnych, dalekowzrocz-
nych umów, ale też przedstawia podstawową koncepcję systemową, która odróżnia 
ekonomię kosztów transakcyjnych od innych nauk społecznych.

Prawo umów i ograniczoność uregulowań sądowych odgrywają znaczącą rolę 
w ekonomii kosztów transakcyjnych w dwóch głównych aspektach.

Po pierwsze, ekonomia kosztów transakcyjnych twierdzi, że każdy rodzaj ste-
rowania (rynek, struktura hierarchiczna) jest definiowany i wspierany przez odpo-
wiedniego typu prawo umów.

Po drugie, ekonomia kosztów transakcyjnych pojmuje umowę, jako ramy, któ-
re z grubsza określają realne związki pomiędzy jej stronami. Działania w ramach 
umowy uskuteczniają się przede wszystkim pomiędzy stronami umowy w kontek-
ście ich relacji, a w przypadku uregulowań sądowych dotyczą one w pierwszym 
rzędzie awarii mechanizmu relacji umownych. 

Trzeba tutaj zaznaczyć, iż ekonomia kosztów transakcyjnych ma poprzez swe 
założenia dotyczące zachowań podmiotów ekonomicznych bardzo słaby zwią-
zek z teorią organizacji. Pewnego związku można upatrywać w czasowym wy-
miarze transakcji przebiegających w systemie, które odgrywają w ekonomii kosz-
tów transakcyjnych kluczową rolę. Można to porównać z podejściem procesowym 
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w teorii organizacji. Niemałe znaczenie ma tutaj wynik badań ekonomii kosztów 
transakcyjnych wskazujący na to, że forma organizacji korporacji ma istotne zna-
czenie dla jej efektywności.

2.3. Koszty transakcyjne

Koszty transakcyjne są głównym pojęciem ekonomii kosztów transakcyjnych. 
Chodzi tu o koszty, które powstają, ponieważ podmioty ekonomiczne wymieniają 
oraz egzekwują prawa własności, a więc są to koszty funkcjonowania systemu eko-
nomicznego.

Ekonomia ogólna nie zauważa kosztów transakcyjnych i pojmuje je, jako wy-
nik praktyk monopolistycznych, czy też wahań rynku, więc nie ma odpowiednich 
narzędzi do ich analizy. Natomiast ekonomia kosztów transakcyjnych próbuje te 
koszty analizować i pokazuje, że są one znaczące dla funkcjonowania systemu eko-
nomicznego. 

Koszty te dzieli się zasadniczo na koszty ex ante i koszty ex post. Koszty ex ante 
powstają w związku z przygotowywaniem, negocjowaniem, ochroną prawną i za-
wieraniem umów. Natomiast koszty ex post są to koszty zabezpieczenia dotrzymy-
wania umów. Zalicza się do nich koszty powstałe w wyniku niewłaściwego przygo-
towania umowy, koszty sporów itp.

Wszystkie te działania mają swój wymiar informacyjny i również koszty trans-
akcyjne związane są z pozyskiwaniem informacji. W realnym świecie niezerowych 
kosztów transakcyjnych mogą one mieć różny wpływ na funkcjonowanie systemu 
ekonomicznego. Zbyt wysokie koszty transakcyjne mogą mieć prohibicyjny cha-
rakter i mogą uniemożliwić akty wymiany (np. zakaz handlu narkotykami) i ściga-
nie handlarzy nimi może ograniczyć handel na tym rynku). Jeżeli jednak z drugiej 
strony istnieją normy prawne, które chronią prawa własności i skutecznie wymu-
szają dotrzymywanie zawartych umów, koszty transakcyjne zmaleją, co będzie po-
budzać wymianę i całą gospodarkę.

Według badań D. Northa i J. Wallise’a [za: WilliamsoN, 1998] udział kosztów 
transakcyjnych w PKB wzrósł w USA z jednej czwartej w latach 70-tych XIX 
wieku do ponad połowy w latach 70-tych XX wieku. Tak samo będzie prawdo-
podobnie w innych rozwiniętych krajach świata. To tylko potwierdza pogląd, że 
kosztów transakcyjnych nie należy pomijać, że są one znaczące i należy się nimi 
zajmować.
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Koszty transakcyjne w relacjach rynkowych przedsiębiorstwa obejmują:
• koszty wyszukania i oceny dostawców,
• negocjowanie warunków dostaw,
• ceny dostawców,
• uczestniczenie w przetargach,
• koszty redagowania kontraktów,
• koszty procesowe związane z rozstrzyganiem sporów i konfliktów,
• koszty ochrony własnego interesu w relacjach z dostawcami i konkurenta-

mi.
Istotne dla ekonomii kosztów transakcyjnych są następujące kwestie [allaire, 

Firsitoru, 2000]:
• Czy produkty/usługi mają charakter materialny?
• Czy produkcja jest powtarzalna i łatwa do zdefiniowania w zakresie jej wyni-

ków i jakości?
• Czy produkty/usługi są oferowane przez wielu dostawców konkurujących ze 

sobą pod względem jakości i ceny, czy też konkurencja jest ograniczona?
• Czy produkty/usługi mają podstawowe znaczenie dla efektywności przedsię-

biorstwa?
• Czy produkty/usługi oparte są o technologie i kompetencje wyróżniające 

przedsiębiorstwo na tle konkurentów?
• Czy produkty/usługi zapewniają przedsiębiorstwu komparatywną przewagę 

konkurencyjną?
Powyższe kwestie wyczerpują większość najistotniejszych pytań dotyczących 

ekonomii kosztów transakcyjnych. Niemniej jednak warto odesłać Czytelnika do 
jednego z najobszerniejszych, na gruncie literatury polskiej, opracowania na ten 
temat, jakim jest praca J. Wyciśloka, dotycząca problematyki kosztów transakcyj-
nych oraz cen transferycznych [Wyciślok, 2010].

2.4. Władanie (rządzenie) korporacją – corporate governance

Osobny obszar ekonomii kosztów transakcyjnych tworzy problem władania 
– rządzenia korporacją (corporate governance). Chodzi tu o kompleksowe poję-
cie, zawierające w sobie zarówno struktury własnościowe i operacjonalizację praw 
własności, jak i odpowiedź na pytanie o reprezentowanie praw własności. Relacja 
reprezentacji powstaje, gdy właściciel deleguje określone prawa własności na swo-
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jego przedstawiciela, który jest związany formalną lub nieformalną umową o re-
prezentowanie interesów właściciela.

Chodzi tu zwłaszcza o relacje pomiędzy akcjonariuszami i menedżerami 
w spółkach akcyjnych. Właściciel zainteresowany jest przy tym taką formą umowy 
menedżerskiej, statutu, schematu motywacyjnego i wewnętrznych zasad gry (pro-
cedur) w korporacji, które wzmacniają bodźce menedżera dla zapewnienia swoich 
właścicielskich interesów.

Głównym problemem jest tutaj możliwy konflikt interesów właściciela i jego 
przedstawiciela. W takiej sytuacji występuje typowa asymetria informacji. Przed-
stawiciel właściciela ma więcej informacji o powierzonym majątku i możliwych 
sposobach jego wykorzystania niż sam właściciel i może podejmować decyzje, któ-
re będą niekorzystne dla właściciela, bowiem występuje, jako intraprzedsiębiorca. 
Właściciel musiałby ponieść wysokie koszty oraz nakłady czasowe, gdyby chciał 
być o działaniach swego przedstawiciela dokładnie/wiarygodnie poinformowany. 
W ten sposób powstaje często pokusa zachowań oportunistycznych przedstawicie-
la dla własnej korzyści, a ze stratą dla właściciela (przykładem tego może być ban-
kructwo amerykańskiej korporacji ENRON).

Zatem przedsiębiorstwo, w tym korporację, rozpatrywać można, jako wielość 
relacji umownych wiążących wzajemnie głównych uczestników przedsiębior-
czych koalicji: właścicieli kapitału, menedżerów, pracowników, ale także uczestni-
ków zewnętrznych, tj. dostawców, odbiorców, wierzycieli i społeczność lokalną, na 
której terenie znajduje się firma.

Samo przedsiębiorstwo (korporacja) powstaje na podstawie społecznej, czy za-
łożycielskiej umowy, lub też przeniesienia własności (sprzedaż, dziedziczenie), 
również na podstawie właściwej umowy. Umowa menedżerska porządkuje nato-
miast relacje prezesa zarządu i pozostałych członków zarządu z organem repre-
zentującym interesy właścicieli (rada nadzorcza). Relacje pracownicze reguluje 
prawo pracy, czy też umowy zbiorowe. Relacje handlowe, tak jak i relacje wierzy-
cielskie regulowane są także drogą umów (umowy handlowe, umowy kredytowe). 
Również public relations, czyli utrzymywanie dobrych relacji ze społeczeństwem 
zaleca się regulować stosownymi umowami.

Wielość różnych rodzajów umów określa dany typ korporacji. Takie czynniki 
jak np.: specyficzność jej aktywów (łącznie z zasobami ludzkimi) oraz zakres posia-
danych przez nią gwarancji umownych determinują kształt umów pomiędzy wła-
ścicielami, umów wierzycielskich, umów menedżerskich, umów pracowniczych 
i  innych. Szczególnym problemem jest istnienie wzajemnych zależności pomię-
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dzy różnymi typami umów tworzących z kolei łańcuchy wzajemnych zależności 
pomiędzy różnymi grupami interesariuszy.

Kolejnym problemem są przepływy informacyjne. W przypadku gwarancji 
umownych powstaje asymetria informacyjna, którą zajmuje się teoria relacji pryn-
cypał (akcjonariusze) – agent (menedżment) i która rozróżnia dwa pojęcia uczest-
nictwa w pracach rady nadzorczej:
• ratyfikacja decyzji zarządu i monitorowanie wyników korporacji,
• formalne uczestnictwo w celu zapewnienia dostępu do informacji.

Według powyższej teorii, możliwy jest również dwutorowy poziom uczestnic-
twa polegający na podziale pracy pomiędzy członkami rady nadzorczej. Część jej 
członków uczestniczy w pracy organu wyłącznie poprzez zdobywanie i dostarcza-
nie informacji.

Jeżeli chodzi o robotników i pracowników niższego szczebla administracyjne-
go z ogólnymi umiejętnościami i ogólną wiedzą, ich związek umowny z firmą jest 
dosyć luźny (stanowią oni aktywa o niskim stopniu specyficzności).

Pracownicy bardziej wyspecjalizowani mogą natomiast zakładać, że dla obydwu 
stron (ich i pracodawcy) właściwe jest stworzenie szczególnej struktury zarządza-
nia ich pracowniczo-prawnymi relacjami. Dopóki firma nie chce im ich zapewnić, 
będzie musiała zapewnić wyższy poziom płac dla tej grupy pracowników. Zatem 
w przypadku tej grupy pracowników mamy do czynienia z dwoma stronami proble-
mu: z jednej strony specyfiką aktywów, jakimi są wysokokwalifikowane zasoby ludz-
kie, a z drugiej strony ze stopniem technologicznego związku poszczególnych pra-
cowników z procesem produkcji. Kolejnym problemem jest mierzenie indywidual-
nej wydajności pracowników. Zasady wynagradzania są tutaj symulacją zasad funk-
cjonowania rynku. Przedsiębiorstwo musi zaprojektować i przyjąć system gwarancji 
dla długookresowych umów z pracownikami, a następnie może stosować odpowied-
nie systemy motywacyjne. Zatem konieczne jest funkcjonowanie długookresowych 
umów pracowniczych z obustronnymi gwarancjami, które umożliwiałyby inwesto-
wanie w te bardzo specyficzne, wysokokwalifikowane aktywa.

Funkcjonowanie bilateralnych umów zapewniających określone gwarancje po-
wiązane bywa z umowami zbiorowymi. Jednakże długookresowe umowy pracow-
nicze są źródłem chronicznych trudności dla firm, ponieważ poziom płac zapew-
niany jest wcześniej, a poziom zatrudnienia jest regulowany przez zarząd później, 
w zależności od sytuacji rynkowej. Prowadzi to często do niewłaściwej alokacji 
pracy w firmie. Nawet wtedy, gdy umowa długookresowa ustanawia jednocześnie 
poziom płac i zatrudnienia, to w trakcie jej trwania rozwój sytuacji ekonomicznej 
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może doprowadzić do niezadowolenia jednej ze stron i w celu adaptacji do nowej 
sytuacji trzeba ją renegocjować.

Przejawem starania o usunięcie asymetrii informacji, która w zasadzie nie 
sprzyja pracownikom, natomiast sprzyja menedżerom, którzy zarządzają firmą, są 
różne modele partycypacji, czyli udziału pracowników w zarządzaniu, członko-
stwo w radach nadzorczych itp. Jest to bardzo ważne, ponieważ doinformowani 
przedstawiciele pracowników lepiej rozumieją określone posunięcia kierownic-
twa.

Właściciele kapitału mają jedyny w swoim rodzaju związek z firmą. Chodzi tu-
taj przede wszystkim o akcjonariuszy, ale wierzyciele znajdują się w analogicznej 
sytuacji. Zatem inwestowanie kapitału w firmę jest potencjalnie ryzykowne, a in-
westorzy starają się zabezpieczyć zwrot ich kapitału. Wynika z tego, że relacje ak-
cjonariuszy z firmą mają charakter kontraktowy, który odznacza się specyficzno-
ścią aktywów.

Jakkolwiek dobrze rozwinięte rynki kapitałowe pozwalają indywidualnym 
akcjonariuszom zakończyć stosunek właścicielski z firmą poprzez sprzedaż swo-
ich akcji, to jednakże grupa akcjonariuszy ma już wyjątkowy związek z firmą. To, 
co jest możliwe w przypadku pojedynczego akcjonariusza mającego mały udział 
w firmie (szybka sprzedaż na rynku wtórnym posiadanych akcji), nie zawsze jest 
możliwe w przypadku grupy akcjonariuszy – szczególnie gdy są oni głównymi 
akcjonariuszami. Są oni bowiem jedyną subkoalicją interesariuszy, których rela-
cje z firmą nie są oparte na okresowym odnawianiu umów, a jeśli dojdzie do ban-
kructwa są oni na samym końcu kolejki wierzycieli (za państwem, pracownika-
mi, dostawcami i pozostałymi wierzycielami). W tym znaczeniu podkreśla się, 
że z punktu widzenia teorii kontraktów, związek drobnego akcjonariusza z fir-
mą jest zgoła odmienny od głównych akcjonariuszy, dlatego właśnie, że nie mogą 
oni wyjść z firmy tak łatwo, że są z nią dużo mocniej związani i ponoszą większą 
odpowiedzialność.

Wyjątkowa pozycja akcjonariuszy wśród pozostałych interesariuszy korporacji 
wynika z tego, że ich udział własnościowy ma specyficzny charakter, gdyż ich in-
westycja nie jest związana z poszczególnymi aktywami korporacji. Stąd też trud-
no jest zabezpieczyć interesy akcjonariuszy ex ante, drogą bilateralnych umów. 
W czasie całego okresu funkcjonowania firmy, a konkretnie od momentu emisji jej 
akcji, gdy nie dochodzi do okresowego odnawiania umów własnościowych, tak jak 
w przypadku innych typów relacji umownych, które można było antycypować to 
akcjonariusze znajdują się w swoistym „ślepym zaułku”.
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Istnieją dwie drogi rozwiązania tego problemu, a mianowicie:
• bezpośrednie finansowanie emisji akcji z własnych funduszy przedsiębiorców 

– dotychczasowych akcjonariuszy lub z funduszy ich rodzin bądź osób trze-
cich, które wzajemnie sobie ufają; wprowadzenie specjalnych struktur włada-
nia, który akcjonariusze mogliby pojmować, jako gwarancję ochrony przeciwko 
złemu zarządzaniu. Za taką strukturę władania można uważać statutowe orga-
ny korporacji (walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza), o ile speł-
niają następujące cechy:
– są wybrane proporcjonalnie głosami akcjonariuszy,
– mają prawo zmieniać zarząd,
– mają niezależny i bieżący dostęp do wskaźników ekonomicznych firmy, 
– mogą weryfikować i autoryzować istotne inwestycje i decyzje ex ante,
– mają doskonały monitoring wszystkich obszarów  działalności firmy.
Rozwiązania te na tyle stoją jednak w sprzeczności z założeniami ekono-

mii kosztów transakcyjnych zarówno w aspekcie ograniczonej racjonalności, jak 
i  skłonności do oportunizmu, że można jedynie do nich zmierzać. Ich zastoso-
wanie po prostu zatarłoby barierę pomiędzy właścicielami a menedżerami. Aby 
struktury władania właścicieli nad firmą się realizowały, służą temu z kolei:
• statuty korporacji i inne wewnętrzne zasady gry,
• audyty zewnętrzne,
• agencje i instytucje kontrolne państwa.

Z kolei takie instytucje, jak banki udzielają krótkoterminowych i długo-
terminowych pożyczek na podstawie umów kredytowych, przy czym starają 
się je zabezpieczać. Zabezpieczają się w umowach ex ante prawem pierwoku-
pu na aktywach trwałych, a jeśli prawo własności do takich aktywów jest trud-
no transferowalne, banki wymagają zwykle współudziału w finansowaniu da-
nego projektu.

W krajach, w których są słabo rozwinięte rynki kapitałowe, rola kredytów w fi-
nansowaniu projektów jest zwykle bardzo wysoka i trudno jest zaprojektować od-
powiednie zabezpieczenia umowne spłaty tych kredytów. Wierzyciele narażają się 
na niebezpieczeństwo, że wraz ze wzrostem ryzyka będą zmuszeni włączać się 
w rozwiązywanie problemów swoich dłużników. W przypadku wysokiego zadłuże-
nia, wierzyciele stają się w zasadzie właścicielami firmy, zarządy muszą swoje de-
cyzje konsultować z bankiem i w końcu sytuacja zmierza do uczestnictwa przed-
stawicieli banku w radzie nadzorczej korporacji, czy też do kapitalizacji należno-
ści za niespłacone kredyty.



51Wybrane aspekty zarządzania korporacjami

Jednym z decydujących czynników stosunku umownego wierzycieli wobec fir-
my jest, jak zawsze, stopień specyficzności inwestycji w aktywa trwałe i wynikają-
ca z niego możliwość wykorzystania ich na inne cele.

Jeżeli chodzi o relacje umowne korporacji z dostawcami surowców, materia-
łów, półproduktów i usług, to korporacje i dostawcy charakteryzujący się niespe-
cyficznymi aktywami są, jako partnerzy w biznesie luźno powiązani ze sobą, tzn. 
na bazie relacji rynkowych. Dopiero wtedy, gdy transakcje dotyczą takich akty-
wów trwałych, które nie są łatwo transferowalne (specyficzne) do innego użytko-
wania, pojawia się ryzyko przedwczesnego zakończenia relacji umownych. Jed-
nakże i tutaj istnieje szereg możliwości zabezpieczenia gwarancji umownych, dla-
tego uczestnictwo przedstawicieli dostawców w radach nadzorczych odbiorców 
jest raczej wyjątkiem.

Problemy relacji umownych korporacji z klientami, czy konsumentami doty-
czą przede wszystkim kwestii praw własności, które są przedmiotem transakcji, 
a także zakresu gwarancji. Część tych problemów rozwiązywana jest automatycz-
nie na podstawie relacji rynkowych. Wyjątkiem tutaj może być ryzyko zdrowotne 
związane z użyciem, czy konsumpcją niektórych produktów. Dlatego właśnie, że 
negatywne skutki mogą być długotrwałe, dlatego także, że należy oczekiwać wy-
sokich kosztów transakcyjnych w przypadku ukonstytuowania się organizacji kon-
sumentów, która reprezentowała by ich interesy. Pojawia się zatem tutaj koniecz-
ność występowania instytucji państwowej regulującej tego typu rynek i pilnującej, 
aby ryzyko zdrowotne nie przekroczyło społecznie akceptowalnego stopnia. Cho-
dzi więc tutaj o stworzenie trójstronnej relacji umownej, w której rolę pośrednika 
bierze na siebie wyspecjalizowana instytucja państwowa.

Szczególny problem relacji umownych powstaje w przypadku dóbr trwałego 
użytku, gdzie nawet terminy gwarancji nie stanowią efektywnego rozwiązania pro-
blemu własności. Rynek sam, w ramach naturalnej selekcji rozwinął pewne środki 
gwarancji i ochrony klienta. Chodzi tutaj o produkty markowe i firmy je produku-
jące, których reputacja stanowi dla klienta gwarancję jakości. Naturalnie za gwa-
rancje te klient płaci wyższą cenę.

Z kolei jednym z najistotniejszych problemów relacji pomiędzy korporacją 
a społecznością lokalną (miastem, powiatem, regionem, na którego terenie firma 
działa) są negatywne skutki uboczne tej działalności (np. negatywne oddziaływa-
nie na środowisko naturalne). Stwierdzić należy, że rozwój nowoczesnych techno-
logii na przełomie XX i XXI wieku wymusił stworzenie odpowiednich ram praw-
nych dla relacji umownych pomiędzy korporacją a społeczeństwem, które wcze-
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śniej nie istniały. W relacjach tych często mamy do czynienia z asymetrią informa-
cyjną na korzyść korporacji. Niebezpieczeństwo selektywnego dostarczania infor-
macji, czy też ich blokowania, teoria i praktyka stara się eliminować poprzez moni-
torowanie skutków działania korporacji w środowisku, a także poprzez uczestnic-
two przedstawiciela społeczności lokalnej w radzie nadzorczej korporacji nie uwa-
ża się jednak za skuteczne rozwiązanie tego problemu [Peszko, 2010] .

Odwrotna relacja pomiędzy społecznością lokalną a korporacją ma miejsce 
wtedy, gdy społeczność ta inwestuje w aktywa, które w długim okresie czasu służą 
dla dobra tej społeczności (np. infrastruktura). Wtedy korporacja odnosi korzyści 
z pozytywnych efektów zewnętrznych swej działalności, aczkolwiek istnieje tutaj 
również potencjalne ryzyko korupcji urzędników lokalnych.

W ramach relacji wewnętrznych to zarząd odgrywa główną rolę w korpora-
cji, ponieważ jego członkowie, zwani niekiedy intraprzedsiębiorcami, posiadają 
uprawnienia w zarządzaniu bliskie uprawnieniom właściciela i są swego rodza-
ju pośrednikami w relacjach pomiędzy pozostałymi interesariuszami korporacji.

Każdy statutowy organ korporacji musi liczyć się z tym, że pozyskiwanie infor-
macji dla jego działalności jest kosztowne, zwłaszcza, jeśli chodzi o stworzenie sys-
temu informacyjnego niezależnego od top management. Stwarza to ryzyko wyko-
rzystywania swoich pozycji w korporacji przez jej zarząd do uzyskiwania dodatko-
wych korzyści z korporacji. Mogą oni również wpływać na decyzje, które będą ko-
rzystne dla handlowych partnerów korporacji, cieszących się ich sympatią, a mogą 
być niekorzystne dla korporacji. Zatem menedżerowie są tą grupą interesariuszy, 
jako uczestników koalicji w ramach korporacji, którą można podejrzewać o mani-
pulacje dla swoich własnych korzyści.

Jednakże menedżerowie również narażeni są na ryzyko w przypadku nagłych 
zmian własnościowych korporacji. W przypadku nagłych zmian struktur wła-
snościowych często dochodzi do zmiany top managementu firmy, co może mieć 
wpływ na ich dalszą karierę zawodową. Dla ich ochrony wprowadzono w rela-
cjach umownych z nimi różnego rodzaju gwarancje i zabezpieczenia. Są to np. od-
szkodowania, czy odprawy. Jasne sformułowania w umowach menedżerskich dają 
menedżerom pewne możliwości wyboru w niesprzyjających okolicznościach, tzn. 
albo wykorzystać możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku przedtermi-
nowego zakończenia kontraktu, albo wcześniejszego, dobrowolnego wyjścia z fir-
my, albo też wybrać bierne oczekiwanie na dalsze wydarzenia w firmie.

W przypadku zakończenia umowy menedżerskiej wchodzi w grę specjalistyczna 
wiedza menedżera dotycząca konkretnej firmy, jej technologii, organizacji, relacji mię-
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dzyludzkich w jej obrębie. Wiedza ta nie da się w pełni przenieść do nowego miejsca 
działalności menedżera (np. w innej korporacji). Wynagrodzenie menedżera, które tra-
ci on, odzwierciedla tę specjalistyczną wiedzę, zatem menedżerowie starają się wyne-
gocjować odpowiednie gwarancje dla siebie w umowach menedżerskich .

2.5. Korporacja, jako koalicja interesariuszy

Powyższe uwagi na temat kwestii władania korporacją w kontekście rela-
cji umownych pomiędzy jej interesariuszami wskazują na ich złożoność i wielo-
wymiarowość. Radę nadzorczą korporacji, jako zespół jej przedstawicieli należy 
w tym ujęciu interpretować, jako swego rodzaju gwaranta ustanowionego przez 
właścicieli – akcjonariuszy mającego chronić ich interesów. Spełnia on następują-
ce funkcje [aluchNa, 2007]:
• umożliwia lepszą ocenę procesów decyzyjnych,
• ułatwia ocenę kompetencji menedżerów,
• umożliwia szybkie wykrywanie i usuwanie lub korektę ewentualnych błędów,
• ułatwia ocenę wszystkich parametrów istotnych dla wyboru projektów inwe-

stycyjnych.
Menedżerowie zajmują kluczową pozycję w korporacji. Jako przedstawiciele 

korporacji, będąc jej pracownikami, mają wobec ,,outsiderów” (tj. zarówno pod-
miotów zewnętrznych jako kontrahentów, jak i akcjonariuszy, jako właścicieli) 
przewagę informacyjną. Dlatego też zazwyczaj główny menedżer korporacji za-
siada w jej radzie nadzorczej. Jego obecność nie może jednak stać w sprzeczności 
z tym, że rada nadzorcza służy interesom akcjonariuszy.

Zarząd korporacji występuje w imieniu firmy, w jej imieniu zawiera umowy 
z innymi interesariuszami, a więc jest reprezentantem ekonomicznej siły korpo-
racji, jednakże istnieje ryzyko nadużycia tej mocy wynikające z tej informacyjnej 
asymetrii.

Dopóki realny popyt na produkcję firmy jest dostateczny, wszystko jest w po-
rządku. Jeżeli jednak realny popyt się obniża, koszty tej sytuacji ponosi firma: spa-
da zysk, a wraz z nim płace zarządu. Natomiast poziom płac za pracę zapewniony 
jest gwarancjami w ramach umów o pracę, a są one tym większe, im:
• umowy o pracę mają dłuższe terminy trwania, 
• bardziej specyficzne są aktywa ludzkie,
• bardziej oportunistyczne są zachowania menedżerów.
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W rozwiniętej gospodarce rynkowej, wraz z jej przywilejami dla pracowników, 
uczestniczy w nich nawet zatrudniony menedżment, jednakże tylko on jest nara-
żony na restrykcje w przypadku złych wyników ekonomicznych korporacji. Z tego 
powodu mamy też do czynienia z ostrożnym zachowaniem menedżerów, tym 
ostrożniejszym, im dotyczący ich system motywacyjny mocniej powiązany jest 
z zyskiem. Sytuacja ta jest jednym z czynników tendencji stagnacyjnych w krajach 
Unii Europejskiej.

Można też przytoczyć cały szereg przykładów oportunistycznych zachowań 
menedżerów w ich własnym interesie, jak np.:
• realizację celów ubocznych różnych subkoalicji korporacji,
• działania we własnym, ograniczonym interesie, a wbrew interesom korporacji,
• wymiana korzyści pomiędzy menedżerami wewnątrz korporacji oraz z pod-

miotami zewnętrznymi, w ramach ich korporacyjnych uprawnień.
Multidywizjonalizacja (wielooddziałowość) doprowadziła do wyraźniejszych 

definicji pojęć i do lepszych przepływów informacyjnych wewnątrz korporacji. 
Znaczącą zmianą było rosnące zagrożenie dla menedżerów wynikające z funkcjo-
nowania rynków kapitałowych (np. wrogie przejęcia firm). Rynki kapitałowe już 
wcześniej dyscyplinowały menedżerów, ale multidywizjonalna forma organizacji 
uczyniła korporację bardziej transparentną dla ewentualnych nowych właścicieli, 
którzy pojawią się po akwizycji (przejęciu).

Jednakże należy stwierdzić, że forma multidywizjonalna korporacji nie zapo-
biegła temu, aby preferencje menedżerów różniły się od preferencji właścicieli 
(akcjonariuszy). Witalności korporacji i jej znaczenia jako ekonomicznej instytucji 
kapitalizmu nie można lekceważyć; wciąż poszukuje się efektywniejszych form or-
ganizacji wewnętrznej i władania korporacją (corporate governance).

W świetle tego, co powiedziano wcześnie, termin „interesariusz” danej kor-
poracji oznacza każdy podmiot wewnętrzny i zewnętrzny tworzący w ramach jej 
struktur różne koalicje. Zatem należy rozważyć, który z tych interesariuszy odgry-
wa rolę inicjatora, założyciela, czy „motoru napędowego” firmy. Z logicznego i hi-
storycznego punktu widzenia, najczęściej inicjatorem powstania przedsiębiorstwa 
był właściciel kapitału – przedsiębiorca, który miał swoją wizję przyszłej firmy 
i zaczął wynajmować pozostałych interesariuszy firmy drogą umów – menedżerów 
i innych pracowników. Akcyjna forma przedsiębiorstwa poszerzyła możliwości ka-
pitałowe przedsiębiorcy. Tak, jak akcyjna forma przedsiębiorstwa rozdzieliła wła-
sność od zarządzania, tak obecnie otwarły się nowe możliwości powstawania firm, 
których inicjatorem nie jest już właściciel kapitału – przedsiębiorca, ale przedsię-
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biorca, który nie ma żadnego kapitału materialnego, ale tylko pomysł, ideę, która 
może przyciągnąć właścicieli kapitału – przyszłych udziałowców (venture capital). 
W takim przypadku inicjatorem powstania firmy jest przedsiębiorca – menedżer.

Inwestycje w wysoko specyficzne aktywa ludzkie mogą tak silnie wiązać pra-
cowników z firmą, że mogą oni stać się długookresowymi reprezentantami jej in-
teresów, w tym interesu najistotniejszego – jej trwania. Historia gospodarcza Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki odnotowała wiele przypadków, gdy przedsiębior-
stwo, które zbankrutowało, jako kapitalistyczna forma przedsiębiorczości, zosta-
ło następnie wykupione przez jego pracowników. W takim przypadku pracownicy 
firmy, jako jej interesariusze stają się inicjatorem i siłą napędową.

W okresie transformacji gospodarczej w krajach Środkowo-Wschodniej Euro-
py, w tym również w Polsce, typowym było, że już w fazie przygotowania prywa-
tyzacji, tj. w trakcie przekształcania przedsiębiorstw państwowych w jednooso-
bowe spółki Skarbu Państwa oraz przygotowywania projektów prywatyzacyjnych, 
kluczową rolę odgrywał menedżment prywatyzowanych przedsiębiorstw. Następ-
nie wyłaniali się właściciele. Byli to sami menedżerowie, gdy przyjęty został pro-
jekt prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego przez jego własne kierownic-
two, albo też właściciele wyłaniali się ze społecznej prywatyzacji „bonowej”, jak 
w Polsce, czy „kuponowej”, jak w Czechach. Państwowe przedsiębiorstwa w peł-
ni kontrolowane przez ich kierownictwa były często przez nie przejmowane, a to 
dzięki ich wiedzy korporacyjnej, wewnętrznej wiedzy niedostępnej czynnikom 
zewnętrznym. Zatem można skonstatować, że w wielu przypadkach w procesach 
prywatyzacyjnych w krajach postkomunistycznych to menedżerowie dominowa-
li jako inicjatorzy powstawania firm prywatnych, jako ich interesariusze i siła na-
pędowa.

Teoria ekonomii [samuelsoN, marks, 1998] wykazuje, że na doskonale konku-
rencyjnych rynkach (pracy, kapitału, czy menedżerów) nie jest istotne, kto kogo 
wynajmuje, natomiast w ekonomii instytucjonalnej, która bierze pod uwagę koszty 
transakcyjne, zawsze jest istotne, komu przypada rola siły napędowej.

W sytuacjach kryzysowych w utrzymywaniu koalicji w ramach przedsiębior-
stwa istotną rolę mogą również odgrywać podmioty zewnętrzne, jak np. banki, czy 
dostawcy. Dostawca surowców lub komponentów do produkcji, szczególnie gdy 
chodzi o jego kluczowego odbiorcę, jest zainteresowany w podtrzymywaniu do-
tychczasowych relacji handlowych, ponieważ przedwczesne ich zakończenie, np. 
w wyniku bankructwa tegoż odbiorcy oznaczałoby dla dostawcy konkretne straty. 
Dlatego taki dostawca może na przykład odstąpić od sądowej egzekucji swoich na-
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leżności, o ile zapewni mu to dalsze trwanie relacji handlowych, nawet po obniżo-
nych cenach. Również dla banku, który ma problemy z jakimś poważnym dłużni-
kiem najracjonalniejszym rozwiązaniem może być kapitalizacja należności i udział 
w restrukturyzacji przedsiębiorstwa – dłużnika, czyli zamiana swojej roli wierzy-
ciela na współwłaściciela w przedsiębiorczej koalicji.

Można stwierdzić, że korporacja stanowi system relacji umownych wiążących 
wszystkie subkoalicje głównych interesariuszy. Chociaż wszyscy interesariusze 
dążą do pewnej stabilności korporacji, czy to poprzez tworzenie specjalnych gwa-
rancji umownych, stabilność ta instytucjonalnie jest dosyć krucha. Zwłaszcza wła-
ściciele – akcjonariusze wnoszący do korporacji niezbędny kapitał finansowy i me-
nedżerowie, jako nosiciele wiedzy zarządczej są z natury rzeczy w relacji z korpo-
racją, w ramach której trudno jest stworzyć jakieś absolutnie skuteczne umowne 
gwarancje chroniące ich interesy.

2.6. Dwa modele władania korporacją

W trakcie historycznego rozwoju instytucji gospodarki rynkowej, w wyniku 
różnych uwarunkowań historycznych i kulturowych rozwinęły się dwa główne 
modele władania korporacją (corporate governance) i związanego z tym typy fi-
nansowania, informowania o działalności oraz zarządzania i kontroli,. Są to: model 
amerykański oraz model niemiecki.

W zakresie finansowania model amerykański opiera się na finansowaniu kor-
poracji ze środków obywateli za pośrednictwem rynku papierów wartościowych, 
na którym kluczową rolę odgrywają fundusze emerytalne, inwestorzy instytu-
cjonalni oraz firmy ubezpieczeniowe. Banki udzielają korporacjom tylko kredy-
tów krótkoterminowych. Natomiast model niemiecki opiera się na finansowaniu 
korporacji przez kilka dominujących banków, które mają ścisłe związki z tymi 
korporacjami. Udzielają one korporacjom przede wszystkim kredytów długoter-
minowych. Prywatnych funduszy emerytalnych i inwestorów instytucjonalnym 
prawie tu nie ma.

W zakresie informowania o działalności model amerykański opiera się na sze-
rokim udostępnianiu informacji o firmach i publicznej ocenie opcji inwestycyj-
nych (na giełdzie notowana jest wielka liczba spółek), a prawo zapewnia powszech-
ny dostęp do tych informacji, co oznacza, że nie można posługiwać się poufnymi 
informacjami w obrocie akcjami. Jawność taka powoduje, że informacje o zamia-



57Wybrane aspekty zarządzania korporacjami

rach inwestycyjnych firm szybko odzwierciedlają się w cenach ich akcji. Model 
niemiecki giełdy opiera się natomiast na upublicznieniu tylko wąskiego zakresu 
informacji i pozyskiwaniu ich przez zainteresowanych poprzez relacje osobiste.

W zakresie zarządzania i kontroli wynikającej z własności korporacji, model 
amerykański opiera się na własności podzielonej pomiędzy nie bankowe instytu-
cje finansowe i małych indywidualnych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze 
rzadko wykorzystują swoją siłę głosu, a raczej decydują poprzez sprzedaż lub za-
kup akcji. Bezpośrednia odpowiedzialność zarządów wobec akcjonariuszy jest sła-
ba, ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiej sytuacji. W modelu niemieckim 
z kolei własność jest skoncentrowana, a korporacje wzajemnie posiadają swoje pa-
kiety, czyli jedne posiadają pakiet akcji drugich. Rynek kapitałowy nie odgrywa tu-
taj istotnej roli w corporate governance. Jest ono realizowane bezpośrednio po-
przez głosowanie w radach nadzorczych, które mogą m.in. decydować o zmianie 
zarządu korporacji. Zarządy muszą konsultować swoje decyzje z przedstawiciela-
mi pracowników, którzy również zasiadają w radach nadzorczych (przykład: kon-
cern Volkswagen). Stwarza to sytuację współuczestnictwa i współodpowiedzial-
ności pracowników za decyzje podejmowane w ramach tych gremiów zarządza-
jących.





Rozdział trzeci

Prawa własności właścicieli korporacji
(akconariuszy)





3.1. Pojęcie własności

Pojęcie własności powiązanej z gwarancją praw majątkowych jest od czasów 
starożytnych najpowszechniejszą i skuteczną instytucją, która stymuluje ludzi do 
tworzenia, utrzymywania i zwiększania aktywów.

Nowoczesna teoria praw właścicielskich oparta jest na rzymskim prawie wła-
sności, które zakłada wyłączność prawa właściciela do używania przedmiotu wła-
sności, czyli gospodarowania nim, używania efektów tej własności włącznie z po-
noszeniem ewentualnych skutków złego gospodarowania, jak również prawo wła-
ściciela do zmiany formy własności oraz do handlu tym majątkiem, a także niepo-
dzielność prawa własności. Jedną z kluczowych ekonomicznych podstaw wolnego 
społeczeństwa opartego na zasadzie: „wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolo-
ne” jest ochrona praw właściciela.

Prawa własności usankcjonowane są związkami pomiędzy ludźmi i wynikają 
z ograniczoności zasobów. Określają one normy zachowań ludzi wobec majątku, 
którego każdy uczestnik życia gospodarczego musi strzec w codziennych kontak-
tach z innymi jego uczestnikami, przy czym w przypadku ich niedotrzymywania 
musi się liczyć z sankcjami i wynikającymi z nich kosztami [Mlčoch, 2005].

Prawo własności można rozpatrywać dwojako: jako tytuł prawny (ang. owner-
ship – własność) oraz jako uprawnienie do dysponowania (ang. property) zawsze 
rozumiane podmiotowo, a nie przedmiotowo.

Własność w pierwszym znaczeniu posiada 11 atrybutów istotnych z ekono-
micznego punktu widzenia [BroMley, 1989]:
1. Prawo do fizycznej kontroli nad zasobem.
2. Prawo do pożytków z własności.
3. Prawo do zarządzania i do powierzenia tej funkcji innym osobom wraz z okre-

śleniem ich kompetencji.
4. Prawo do dywidendy.
5. Prawo do zużytkowania własności i jej zdekapitalizowania w określonych uwa-

runkowaniach prawnych ustalonych przez państwo.
6. Prawo do zabezpieczenia własności, a tym samym jej trwałości.
7. Prawo do przenoszenia własności na następców (np. przez dziedziczenie).
8. Poczucie nieskończoności własności.
9. Zakaz działań na szkodę własności.
10. Zabezpieczenie majątkiem (egzekucja z praw majątkowych).
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11. Normy społeczne regulujące szczególne przypadki osłabienia praw własno-
ści (np. przypadki przejęcia majątku przez państwo, gdy brak jest możliwości 
prawnego dziedziczenia).
Teoria praw własności przyniosła nowy pogląd na wymianę ekonomiczną polega-

jący na tym, że w ramach każdej transakcji rynkowej wymieniane są dwa elementy 
praw własnościowych: prawa do rzeczy i prawa własności lub też, że są wymieniane 
jedynie prawa własności do rzeczy, a nie rzeczy, jako takie (np. prawo użytkowania 
wieczystego). Z punktu widzenia wymiany, jakikolwiek towar musi być definiowany 
nie tylko poprzez swe techniczne właściwości i wartość użytkową, ale przez pewną 
ilość prawnych instytucji wpływających na jego użytkowanie i wymianę.

Ogólnie rzecz biorąc, zakres prawa własności można określić, jako:
• prawo do majątku,
• prawo do ochrony osobistej,
• prawo do zabezpieczenia zdrowotnego, społecznego i emerytalno-rentowe-

go,
• prawa polityczne.
Majątkowe prawa własności możemy podzielić z kolei na dwie grupy:
• wyłączne prawo własności – prawo własności, które wyklucza z użytkowania 

rzeczy kogokolwiek innego oprócz prawnego właściciela tej rzeczy.
• niewyłączne prawo własności – prawo własności, które dopuszcza do użytko-

wania rzeczy pewną liczbę podmiotów, które nie są zdefiniowane, przy czym 
użytkowanie to uregulowane jest określonymi przepisami. Do takich praw na-
leżą np. prawa do użytkowania niektórych typów zasobów naturalnych (łowi-
ska morskie, tereny myśliwskie itd.).
Inny typ klasyfikacji praw własnościowych wynika z ich ograniczenia, czy też 

osłabienia. W nowoczesnym społeczeństwie te ograniczenia, czy osłabienia doty-
czą szeregu praw własności i wynikają z przepisów prawa lub też z prowadzonej 
polityki gospodarczej państwa.

Osłabienie prawa własności jest określonym ograniczeniem dotyczącym:
• użytkowania rzeczy,
• zmieniania jego formy,
• przywłaszczania zysku,
• zakończenia lub rewizji umów z innymi podmiotami.

Prawa własności właścicieli korporacji (akcjonariuszy) osłabione są przez to, 
że akcjonariusze mają ograniczoną zdolność do zakończenia lub też rewizji umów 
z menedżerami korporacji. Zakończenie umowy to sprzedaż akcji. To osłabienie 
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praw własności akcjonariuszy oznacza ich obniżoną zdolność do kontroli mene-
dżerów. Dlatego menadżerowie mają możliwość realizacji własnych celów i odcią-
gania w ten sposób korporacji od maksymalizacji zysku, którym są zainteresowa-
ni właściciele, więc kierują część zasobów korporacji według własnych interesów, 
finansowych lub też pozafinansowych. Innym problemem jest dążenie zarządów 
korporacji do maksymalizacji wyniku krótkookresowego (zysku) w celu otrzyma-
nia premii (bonusu). Natomiast właściciele (akcjonariusze), jako inwestorzy, są za-
interesowani wynikami długookresowymi, czyli wzrostem wartości firmy, co może 
zwiększać ich dywidendę.

Im większe jest rozproszenie własności kapitału korporacji, tj. im większa jest 
liczba jej akcjonariuszy, tym większe będą koszty wymiany menedżerów. Tym ła-
twiej będzie też menedżerom dążyć do innych celów, niż maksymalizacja zysku 
przypadającego akcjonariuszom. Im bardziej jest więc rozproszona własność po-
między wiele podmiotów, chociaż jasno określonych, tym większe będą zyski me-
nedżerów na szkodę rozproszonych właścicieli.

Jednak system rynkowy chroni także interesy akcjonariuszy, po pierwsze przez 
to, że wycenia akcje (a tym samym ocenia pracę menedżerów), po drugie przez 
to, że premie menedżerów zależą od zysków korporacji (zysk jest wynikiem oce-
ny przez rynek), a po trzecie poprzez konkurencję menedżerów na rynku pracy tej 
grupy zawodowej.

Osobnym przypadkiem są tzw. firmy regulowane, w których motywacja maksy-
malizacji zysku jest ograniczona prawnie lub administracyjnie. To osłabienie praw 
własnościowych firmy regulowanej jest więc formą ograniczenia praw właścicie-
la do zysku. Następstwem tego jest to, że menedżerowie mogą realizować raczej 
swoje własne interesy, niż interesy właścicieli, a zatem mogą bez kosztów zamie-
niać część zysku, która przekracza jego regulowany poziom na własne, niepienięż-
ne korzyści. Dlatego ocena rynkowa przyszłych efektów bieżących decyzji mene-
dżerów jest dla właściciela regulowanej firmy mniej znacząca.

Jeszcze innym przypadkiem są tzw. firmy non-profit, w których nikt nie ma 
prawa korzystać z zysku. Inaczej mówiąc, przyszłe efekty bieżących decyzji mene-
dżerskich nie mogą być kapitalizowane. Dlatego menedżerowie mogą wykorzysty-
wać potencjalny zysk firmy, jako źródło swoich własnych dochodów.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że efektem osłabienia praw własności jest to, 
że firmy są mniej zainteresowane zyskiem, nie maksymalizują zysku, a także war-
tości, jednakże, jak w przypadku organizacji typu non profit, mogą one generować 
inne korzyści np. o charakterze społecznym. 
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Zatem okazuje się, że maksymalizacja zysku, która określa optymalne wykorzy-
stanie zasobów opiera się na bardzo restryktywnych założeniach instytucjonalnych 
w zakresie określenia własności. Pełniejsze (dokładniejsze) określenie praw wła-
snościowych i nie osłabianie ich obniża niepewność i zwiększa efektywność aloka-
cji i wykorzystania zasobów.

Zapewnienie faktycznej realizacji praw właścicielskich oparte jest na trzech 
podstawowych zasadach tzw. operacjonalizacji praw właścicielskich [KodeKs cy-
wilny, art. 140-154; 155-194; 195-221], czyli:
• Podzielności, która oznacza, że należy odnosić prawa właścicielskie do pew-

nej części rzeczy i w istocie oznacza własność udziałową. Obecnie własność 
udziałowa ma najczęściej formę akcyjną, a także formę spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością. Podzielność praw własnościowych umożliwia inwestowanie 
kapitału w projekty, które przekraczają możliwości pojedynczych inwestorów 
i rozkłada ryzyko na więcej podmiotów.

• Przechodniość praw właścicielskich, która oznacza, że można przenosić prawa 
właścicielskie do rzeczy lub jej części na inny podmiot. Warunkiem koniecz-
nym przechodniości tych praw jest ich podzielność. Przechodniość ograniczo-
na jest jednak prawnie.

• Ściągalność praw właścicielskich jest ściśle związana z funkcjonowaniem pra-
wa umów i ze stopniem płatniczej i finansowej dyscypliny w danym kraju. 
Chodzi o to, czy dla pozytywnego przebiegu transakcji umownych wystarcza-
jący jest poziom wzajemnego zaufania między partnerami handlowymi, lub też 
przeciwnie, rozbieżności między uczestnikami transakcji przesuwają się na 
gwaranta sprawiedliwości sporów handlowych, czyli na system sądowy pań-
stwa. Jednakże to zależy od efektywności funkcjonowania tych instytucji. For-
my spółki akcyjnej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które opar-
te są na zasadzie podzielności, są też związane z problemem egzekwowalności 
(możliwość większej odpowiedzialności, niż dana spółka statutowo zapewnia).
Według klasycznego pojęcia własności, można własność pojmować, jako za-

sadę zachowania, umożliwiającą określenie zakresu, w jakim chronione są uza-
sadnione oczekiwania podmiotów w tym przedmiocie. Zasady zachowania re-
spektowane i stosowane przez wszystkie podmioty wyznaczają każdemu z nich 
zakres dozwolonych działań w ten sposób, że w każdym przypadku stosowanie 
tych zasad wyznaczony zostaje zakres przedmiotowy (praw własności), którymi 
dysponować może tylko dany podmiot, a więc zakres, z którego wszyscy pozo-
stali są wyłączeni.
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Jeśli podmiotem tym jest osoba fizyczna, mówimy o własności prywatnej i okre-
śla to chroniony obszar, w którego zakresie dowolnie może działać dana osoba. Jest 
to zasada zachowania, która określa zakres przedmiotu, którym prywatny właści-
ciel może dowolnie dysponować. Prawem prywatnego właściciela jest wyklucze-
nie wszystkich innych z korzystania z tego zakresu przedmiotowego, tj. jego mająt-
ku prywatnego. Za zaletę własności prywatnej uważa się to, że „idealny” prywat-
ny właściciel będzie się starał stale maksymalizować aktualną wartość praw wła-
sności do danego ograniczonego zasobu w horyzoncie czasowym przekraczającym 
jego długość jego życia, (czyli również dla potomnych). Zatem „idealny” prywatny 
właściciel bierze pod uwagę warunki obecne i przyszłe.

Jeśli chodzi o chroniony zakres przedmiotowy, istnieją również inne warian-
ty własności – własność więcej niż jednego podmiotu. Są to dwa następujące typy 
własności:
• własność grupowa, która określa chroniony zakres, w którym mogą dowolnie 

działać członkowie danej grupy o jednoznacznie określonej liczbie osób;
• własność społeczna, która określa chroniony zakres, w którym dowolnie mogą 

działać członkowie wielkich, lub otwartych społeczności, tj. nieokreślona licz-
ba osób.
Specyficznym typem własności grupowej jest własność komunalna, która uzna-

je prawo wszystkich członków wspólnoty do korzystania z ograniczonych zasobów 
komunalnych.

Głównym problemem własności grupowej jest to, że jest ona związana z kosz-
tami zewnętrznymi. Maksymalizacja wartości grupowych praw własności przez 
każdego członka grupy prowadzi do tego, że poszczególni członkowie wspólnoty 
nie będą brać pod uwagę wielu rodzajów kosztów, ponieważ żaden z nich nie może 
zabronić pozostałym korzystania z efektów jego własnych starań.

Wyższa efektywność działań wymaga tego, aby koszty i pożytki, na ile to tylko 
możliwe, skupiały się w danym podmiocie. Oznacza to, że własność grupowa ma 
tendencję do przekształcania się we własność jednostkową (własność prywatną).

Kluczową kwestią teorii praw własności jest ustanowienie praw własności, roz-
wój dalszych transakcji własnościowych i poszukiwanie optymalnej alokacji zaso-
bów. Jest to przede wszystkim związane ze spełnieniem założenia wolnej wymia-
ny praw własności, a zwłaszcza z nieistnieniem kosztów transakcyjnych. Założenia 
te nie są spełnione automatycznie. W rzeczywistości mogą istnieć znaczące kosz-
ty transakcyjne, które wynikają z ograniczonej racjonalności, niejawnych infor-
macji i siły przetargowej, więc maksymalizacja wartości nie musi być osiągnięta. 
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W takich okolicznościach możemy jedynie ufać, że w najlepszym przypadku nie 
osiągniemy optymalnej wyceny zasobów. Kolejnym problemem jest to, czy istnie-
ją jasne i egzekwowalne prawa własności, które dają się łatwo przenosić. Dopó-
ki nie istnieją, dopóty istnieje mała nadzieja, że aktywa pozostaną u tych, którzy 
je mogą najlepiej wykorzystać i którzy je sobie najbardziej cenią. Dopóki nie będą 
zapewnione prawa własności, właściciele nie będą w swoje aktywa zbyt dużo in-
westować, ponieważ mogą je stracić lub będą musieli wydawać swoje wartościo-
we zasoby dla ich ochrony. Gdy wchodzi w grę ograniczona operacjonalizacja praw 
własności w wyniku niedoskonałości instytucji (zwłaszcza systemu prawnego), czy 
,,tarcia” w systemie ekonomicznym i jeśli rosną koszty negocjacji lub inne koszty 
transakcyjne, przegrupowywanie praw własności i znalezienie odpowiednich wła-
ścicieli mogą być znacznie zagrożone. W takim przypadku rozdzielenie praw wła-
sności jest dobrym wyjściem dla zapewnienia efektywności alokacji zasobów.

W realnym świecie niezerowych kosztów transakcyjnych i ograniczenia operacjo-
nalizacji praw własności nie musi dochodzić do maksymalizacji wartości ograniczo-
nych zasobów. Może to mieć miejsce w następujących przypadkach [hučKa, 2002] :
• Źle są zdefiniowane prawa majątkowe, występujące, jako różne zjawiska, takie 

jak: problem wspólnych zasobów, problem dobra społecznego, czy problem pa-
sożytnictwa. Jako przykład źle zdefiniowanych praw majątkowych można przy-
toczyć prawo do połowu ryb, eksploatacji podziemnych złóż ropy naftowej, za-
sobów wody itp.

• Prawa majątkowe nie nadają się do obrotu handlowego, tracą jedną z podsta-
wowych cech praw własności, którą jest to, że dają się kupować i sprzedawać. 
Jeśli prawa te nie nadają się do obrotu, może to być przeszkodą dla właściwego 
wykorzystania zasobów. Przeszkody w obrocie prawami własnościowymi mają 
w zasadzie prawny charakter. W wielu przypadkach tworzone są w sposób za-
mierzony, gdy obrót określonymi dobrami jest moralnie niepożądany. Do typo-
wych przykładów takich ograniczeń i zakazów sprzedaży należy handel narko-
tykami, czy pornografią.

• Prawa majątkowe nie są zagwarantowane i powodują, że może dojść do ich 
ograniczenia, albo istnieje zagrożenie ich przyszłej konfiskaty bez odszkodo-
wania. Nie zagwarantowane prawa własności osłabiają motywację właściciela 
do inwestowania i utrzymania aktywów, ponieważ istnieje stałe niebezpieczeń-
stwo, że same aktywa i wynikające z nich zyski zostaną stracone.
Najistotniejsze przeszkody zawierania skutecznych umów mają prawny cha-

rakter. Pokazano już, jak źle zdefiniowane, nieprzechodnie, nie gwarantowane lub 
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nie egzekwowalne prawa majątkowe obniżają taką skuteczność. Prawa majątkowe 
są w każdym kraju zdefiniowane i chronione przez ich systemy polityczne i praw-
ne. Systemy te niekiedy w sposób zamierzony tworzą przeszkody wymiany tych 
praw w przypadkach, gdy mają do tego moralne podstawy. W innych przypadkach 
wiele innych czynników może przeszkadzać w przenoszeniu praw majątkowych, 
nawet gdyby było to możliwe z etycznego punktu widzenia.

Koszty osiągania i realizacji umów należą do kategorii kosztów transakcyjnych 
i mają dwojaki charakter. Po pierwsze są to koszty ex ante, które powstają w trakcie 
przygotowywania, negocjacji, spisywania, zabezpieczania i nadawania mocy praw-
nej umowom w warunkach ograniczonej racjonalności, niedoskonałej komunika-
cji, prywatnych informacji i oportunizmu. Po drugie są to koszty ex post wywołane 
niewłaściwą adaptacją, kosztami sporów handlowych i kosztami związanymi z za-
pewnieniem wypełniania zobowiązań.

W związku z zawarciem umowy muszą zostać zidentyfikowane strony umowy 
i muszą one uzgodnić wspólne stanowisko w zasadniczych kwestiach, które wiążą 
działania z ich efektami. Następnie muszą zostać ustalone działania, które każda 
ze stron musi przeprowadzić, a następnie musi być ustalony podział efektów tych 
działań pomiędzy strony umowy. Na koniec musi jeszcze zostać ustalony jakiś me-
chanizm, który pomoże rozwiązywać spory w trakcie realizacji umowy.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza dotyczących umów pomiędzy przedsię-
biorstwami, koszty transakcyjne są małe w porównaniu z efektami, które mowy te 
przynoszą. Sytuacje, które dotyczą wielkiej i nieokreślonej liczby partnerów umo-
wy, mogą prowadzić do nieproporcjonalnie wielkich kosztów przy ich egzekwo-
waniu. Chodzi tu na przykład o transport kolejowy, lotniczy, transport publiczny, 
gdzie mamy do czynienia ze zbyt dużą ilością stron, aby mogły one wynegocjować 
i zrealizować indywidualne umowy, ponieważ wywołałoby to nadmierne koszty 
i byłoby praktycznie nie do przeprowadzenia. W takich przypadkach znaleziono 
inne użyteczne rozwiązanie w celu obniżenia kosztów transakcyjnych. Rozwiąza-
nie to polega na ustaleniu zasad i praw. Dlatego w każdym kraju ustanowiono za-
sady transportu kolejowego, towarzystwa lotnicze ustaliły zasady zachowania po-
dróżnych w samolotach (zakaz palenia, zakaz używania telefonów komórkowych 
itp.), gminy stanowią zasady utrzymania dróg i ulic itd. Zasady te i prawa w więk-
szości przypadków ustalają prawa, które nie podlegają wymianie handlowej, a ich 
celem jest m.in. zakazanie prywatnych umów w tym zakresie.
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3.2. Specyficzne kwestie własności aktywów

Sposób zapewnienia i ochrony praw własności może wpływać na skuteczność 
samych umów. Niepełne umowy, koszty negocjacji mogą być źródłem nieskutecz-
ności w relacjach handlowych, a zapewnienie praw własności może wpływać na 
rozwiązywanie tych problemów [hučKa, 2002].

Dla konkretnych aktywów decydująca może być charakterystyka transakcji, 
w których wykorzystuje się te aktywa. Istotne jest też uporządkowanie ich własno-
ści w celu maksymalizacji wartości z ich wykorzystania. Jedną z istotnych charak-
terystyk aktywów z punktu widzenia ich udziału w transakcjach jest podział na ak-
tywa celowe i uzupełniające.

Aktywa celowe są najcenniejsze dla specyficznego ich wykorzystania. Celo-
wość aktywa mierzy się procentem jego utraconej zainwestowanej wartości w trak-
cie jego najlepszego wykorzystania. Klasycznym przykładem aktywa celowego jest 
bocznica kolejowa fabryki. Bocznica taka stanowi aktywa celowe dla tej fabryki, 
ponieważ inne jej wykorzystanie jest niemożliwe, a tym samym bezwartościowe.

Istotnym przypadkiem aktywów są również aktywa uzupełniające. Dwa rodza-
je aktywów uzupełniają się, gdy są najbardziej produktywne wtedy, gdy używa-
my ich wspólnie w danym celu, a tracą na wartości, gdy używamy ich oddzielnie.

W przypadku elektrowni usytuowanej w bezpośredniej bliskości kopalni wę-
gla, zarówno kopalnia, jak i elektrownia są aktywami uzupełniającymi się. Elek-
trownia straciłaby wiele na wartości, gdyby zamknięto położoną blisko niej kopal-
nię. Wspólne wykorzystanie elektrowni i kopalni do produkcji energii elektrycz-
nej jest bardziej produktywne, niż gdyby węgiel z tej kopalni wykorzystywano do 
innych celów.

Celowość i komplementarność aktywów ma znaczenie, ponieważ wiąże się 
z  problemem ,,zaskoczenia” w realizacji umów. Problem zaskoczenia powstaje, 
gdy jedna ze stron umowy obawia się, aby później, w trakcie jej realizacji nie była 
zmuszona do przyjęcia niewygodnych warunków, gdy wcześniej zainwestowała 
w aktywa uzupełniające, lub obawia się, że spadnie wartość tej inwestycji w wy-
niku działań drugiej strony. Strona, która zmuszona jest do przyjęcia gorszych wa-
runków w trakcie realizacji umowy jest zaskoczona. Jeśli dla konkretnych aktywów 
ich wykorzystanie jest celowe, właściciel również może być zaskoczony gorszymi 
warunkami realizacji umowy. Jeżeli jakieś aktywa są celowe, problemowi zasko-
czenia da się zaradzić w ten sposób, że użytkownik będzie właścicielem tych akty-
wów. Oznacza to, że dwa wzajemnie uzupełniające się aktywa powinny być w po-
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siadaniu jednego właściciela (rozwiązanie w historii gospodarczej świata było wie-
lokrotnie sprawdzone – np. posiadanie przez jednego właściciela hut żelaza i ko-
palni węgla kamiennego na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku).

3.3. Własność aktywów złożonych

Dla analizy ekonomicznej własności, zwłaszcza dotyczącej aktywów złożo-
nych, celowe jest skupienie się na dwóch kwestiach: utrzymaniu niepełnych praw 
zarządzania i alokacji części zysków z nich wynikających.

Utrzymanie niepełnych praw zarządzania stanowi interpretację własności ak-
tywów, jako prawa do jakichkolwiek decyzji dotyczących wykorzystania tych akty-
wów, które nie są wyraźnie określone prawem lub nie są przeniesione umową na 
kogoś innego.

Jeśli własność oznacza prawo do niepełnego zarządzania, to jego istota wyni-
ka z trudności stworzenia takiej umowy, która precyzuje wszelkie prawa do takie-
go zarządzania. Jeśli więc udałoby się stworzy pełną umowę, która będzie precy-
zować, co każda ze stron ma w określonych okolicznościach i w każdym przyszłym 
okresie robić i jeżeli wszelkie korzyści w każdym z takich przypadków byłyby po-
dzielone, to prawa do niepełnego zarządzania by nie istniały. W rzeczywistości, 
na skutek ograniczonej racjonalności człowieka, takie pełne umowy są niemożli-
we. Dlatego umowy są zawsze niepełne. W wyniku tego istnieją prawa do decyzji, 
które nie są przypisane umową żadnej z jej stron i te właśnie prawa są niepełnymi 
prawami zarządzania [hučKa, 2002].

Głównym efektem ekonomicznym prawa własności do aktywów jest możliwość 
przenoszenia przez właściciela prawa do ich użytkowania na każdego, kto zapłaci 
żądaną przez niego cenę. Umożliwia to właścicielowi uzyskiwanie części zysków 
z aktywów. Zyski te są częściowe, dlatego że właściciel ma prawo do różnicy po-
między przychodami i wydatkami i innych korzyści określonych zobowiązaniami 
umownymi. Czysty zysk określamy, jako zysk częściowy, a więc jako kwotę, któ-
ra pozostaje po spłaceniu wszystkich pozostałych zobowiązań. W praktyce gospo-
darczej właściciel firmy jest beneficjentem zysków częściowych. Tak samo jak nie-
pełne prawa zarządzania, pojęcie częściowych zysków jest ściśle związane z nie-
pełnością umów. Przy zawieraniu umów pełnych podział zysków jest w każdych 
okolicznościach sprecyzowany umową i nie pozostają żadne zyski, które można by 
uważać za częściowe. 
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Kluczem do stymulacyjnego wpływu własności jest związek częściowych zy-
sków i niepełnych praw zarządzania. Jeśli dysponentom częściowych zysków przy-
należeć będą również niepełne prawa zarządzania, to poprzez realizację własnych 
interesów i maksymalizację własnych zysków właściciel będzie podejmował wła-
ściwe decyzje. Innymi słowy, jeśli konkretna osoba będzie mieć niepełne prawa 
zarządzania i otrzymywać częściowe zyski, decyzje będą skuteczne. Odwrotnie, 
jeśli tylko część zysku będącego wynikiem decyzji przypadnie osobie, która decy-
duje, osoba ta we własnym interesie będzie niektóre okoliczności ignorować i to 
może prowadzić do nieskutecznych decyzji.

Właściciel samochodu ma niepełne prawa zarządzania i otrzymuje też częścio-
we zyski. Jeżeli nie będzie dbać o swój samochód, pogorszy się jego funkcjono-
wanie i otrzyma niższą cenę przy jego odsprzedaży. Właściwa kombinacja dwóch 
aspektów własności – niepełnych praw zarządzania i częściowych zysków – stano-
wi silną stymulację dla właściciela do utrzymania i zwiększania wartości aktywów.

Jeśli za własność uważamy utrzymanie niepełnych praw do zarządzania, włącz-
nie z prawem do rozporządzania aktywami lub przywłaszczeniem sobie całości lub 
części wartości, to pojęcie to jest jasne w przypadku aktywów prostych, których 
właścicielem jest jedna osoba, tak jak w przypadku wspomnianego samochodu. 
W przypadku aktywów złożonych powstają jednak problemy. Największy problem 
stwarza złożone skupienie aktywów, jaki stanowi spółka akcyjna.

W spółce akcyjnej, której według prawa właścicielami są akcjonariusze, pra-
wa niepełnego zarządzania oddzielone są od częściowych zysków. Kto jest właści-
cielem niepełnych praw zarządzania? Jeśli uświadomimy sobie, że poprzez zakup 
akcji korporacji akcjonariusze, według prawa, powierzyli większość decyzji ko-
muś innemu (zarządowi), to ich niepełne prawa zarządzania są znacznie ograniczo-
ne. Akcjonariusze mogą głosować w sprawie statutu korporacji, wybierać i odwo-
ływać zarząd i głosować na temat zasadniczych zmian takich, jak fuzje, lub sprze-
daż kontrolnego pakietu akcji. Nie mogą jednak ustanawiać wysokości dywiden-
dy, decydować o inwestycjach lub akwizycjach, zatrudniać menedżerów i innych 
pracowników oraz określać wysokości ich wynagrodzenia. Nie mają żadnego pra-
wa bezpośrednio decydować w podstawowych kwestiach ważnych dla funkcjono-
wania korporacji. Mogą tylko pośrednio wpływać na decyzje poprzez wybór zarzą-
du. Innymi słowy nie mają oni niepełnych praw zarządzania, ponieważ większość 
ich praw jest przedtem określona przepisami.

Ze niepełnymi prawami zarządzania związana jest też inna grupa. Jest to zarząd 
korporacji. Jego członkowie mają prawo do większości decyzji dotyczących funk-
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cjonowania korporacji. Ustanawiają dywidendy, zatrudniają i zwalniają menedże-
rów oraz innych pracowników, określają ich wynagrodzenia, decydują o podjęciu 
nowych rodzajów działalności, odrzucają lub przyjmują propozycje fuzji i przed-
stawiają je do decyzji akcjonariuszom, decydują o działaniach korporacji itd. Or-
gan zarządczy jest zależny od pracowników kierowniczych niższego szczebla oraz 
pracowników korporacji, którzy dostarczają mu koniecznych informacji do decyzji 
i są wykonawcami przyjętych decyzji. Dlatego można przyjąć, że również i te gru-
py związane są ze niepełnymi prawami zarządzani.

Zatem organ zarządczy korporacji posiada niepełne prawa zarządzania, ale nie 
ma prawa do częściowych zysków. Te przysługują akcjonariuszom. Zatem dyspo-
nenci częściowych zysków nie mogą decydować w sprawach dotyczących wartości 
własnych aktywów. W takim przypadku może zostać osłabiona ich motywacja do 
dalszego inwestowania w rozwój korporacji.





Rozdział czwarty

Relacje umowne a korporacje





Gospodarka rynkowa i uczestnictwo podmiotów w relacjach rynkowych 
opiera się, ogólnie rzecz biorąc na związkach umownych. W praktyce 
każdy akt wymiany rynkowej zachodzi w oparciu o umowę. Z punktu wi-

dzenia prawa umowa jest porozumieniem dwóch lub więcej stron o ich wzajem-
nych prawach i obowiązkach. Umowa powstaje na podstawie wolnego, określone-
go, wzajemnie adresowanego i przedmiotowo zgodnego przejawu woli jej stron.

W tej części pracy zajmiemy się kwestią szeroko rozumianych związków umow-
nych w aspekcie powiązań korporacyjnych. Zakładamy przy tym, że strony wchodzą 
w relacje rynkowe posiadając towary, którymi mają prawo dysponować, czyli mają 
do nich prawo własności, a procesy wymiany, które nastąpią stanowią właśnie wy-
mianę praw własności do wymienianych towarów. Celem naszym jest wyjaśnienie 
kwestii związków umownych z punktu widzenia ekonomi kosztów transakcyjnych 
pamiętając przy tym o podstawowych założeniach ekonomi kosztów transakcyjnych 
dotyczących charakterystyki transakcji, jako podstawowych jednostek analizy związ-
ków umownych.

4.1. Teoretyczne przesłanki zachowania człowieka w relacjach 
umownych

Ekonomia kosztów transakcyjnych zakłada, że ludzie w systemie ekonomicz-
nym działają w warunkach ograniczeń, których powodem są realne instytucje, a za 
wrodzoną cechę ludzi uważa ograniczoną racjonalność i oportunizm.

Zwykle rozróżniamy trzy poziomy racjonalności [Morawski, 2001]:
1) mocna forma racjonalności, tzw. racjonalność nieograniczona,
2) przeciętna forma racjonalności, tzw. racjonalność częściowo ograniczona,
3) słaba forma racjonalności, tzw. racjonalność organiczna.

Racjonalność nieograniczona, którą zakłada ekonomia głównego nurtu, przed-
stawia człowieka wszechwiedzącego, mającego pełny dostęp do informacji rynko-
wych, który ma jasno sprecyzowane preferencje w warunkach danej alokacji dzia-
łań pomiędzy różnymi typami organizacji i wszechobecnej optymalizacji. Założe-
nie to okazuje się nierealistyczne w stochastycznym świecie ryzyka.

 Racjonalność  częściowo ograniczona jest założeniem poznawczym, na którym 
opiera się ekonomia kosztów transakcyjnych. Jest to przeciętna forma racjonalno-
ści, w której podmioty gospodarcze uważa się wprawdzie za racjonalne, ale tylko 
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w ograniczonym zakresie, ponieważ ich możliwości poznawcze są ograniczone ze 
względu na ograniczony dostęp do informacji rynkowych. Racjonalność częściowo 
ograniczona nie oznacza nieracjonalności, ale tylko osłabienie założenia o zacho-
waniu człowieka według głównego nurtu ekonomii.

Racjonalność organiczna jest typem słabej formy racjonalności i są z nią zwią-
zane nowoczesne, ewolucyjne podejścia oraz austriacka szkoła ekonomii (Menger, 
Hayek). Oznacza ona nieumyślne zachowanie jednostki w ramach spontaniczne-
go, organicznego porządku, jakim jest rynek.

Z punktu widzenia orientacji podmiotów na własne interesy rozróżnia się trzy 
formy takiej orientacji. Najsilniejszą formą, jaką zakłada ekonomia kosztów trans-
akcyjnych jest oportunizm. Słabsza forma oznacza dbanie o swoje interesy. Słabą, 
praktycznie zerową formą jest posłuszeństwo.

Oportunizm to dbanie o własne interesy związane z różnymi zachowaniami 
podmiotu takimi, jak: chytrość, podstęp, oszustwo, czy krętactwo. Otwartymi for-
mami oportunizmu w działalności gospodarczej są: kłamstwo, kradzież, oszustwo. 
Jednak oportunizm częściej oznacza łagodniejsze formy oszukańczego działania, 
formy aktywne i pasywne oraz ich przejawy ex ante i ex post.

Oportunizm ex ante i ex post jest niekiedy określany, jako hazard moralny. 
Ogólnie jednak oportunizm związany jest z niepełnymi lub zniekształconymi in-
formacjami, zwłaszcza z umyślnym zniekształcaniem, ukrywaniem, zaciemnie-
niem informacji lub jakimkolwiek okłamywaniem, czy wprowadzeniem w błąd 
drugiej strony w danym związku umownym. Wynikiem tego jest asymetria infor-
macji, która znacznie komplikuje warunki funkcjonowania gospodarki. W takich 
warunkach akcjonariusze i inne strony (decydenci, sądy itd.) mogą mieć utrudnio-
ne postępowanie ex post.

Poza tym nie wszystkie strony muszą przejawiać oportunizm w jednakowej 
mierze. Dlatego problemy organizacji działalności gospodarczej są skomplikowa-
ne w przypadku, gdy wiemy, że skłonność do zachowań oportunistycznych zmie-
nia się. W takim przypadku trzeba ponosić dodatkowe koszty w celu rozeznania 
różnych typów zachowań.

Zachowania, które odchylają się od reguł są zgodne z naturą ludzką. Jeśli nie 
byłoby oportunizmu, wszelkie zachowania można by ułożyć według reguł. To by 
nie wymagało rozległego ich planowania. Stany nieprzewidziane mogłyby być roz-
wiązywane za pomocą ogólnych reguł, za których pomocą strony umowy związa-
ne by były z działaniami, które maksymalizują wspólny zysk. Tak na przykład moż-
na by zapobiec problemom w trakcie realizacji umowy zażądaniem ex ante ogólnej 
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klauzuli o następującym brzmieniu: oświadczam, że będę ujawniać wszelkie sto-
sowne informacje i współpracować w trakcie realizacji umowy w działaniach pro-
wadzących do wspólnej maksymalizacji zysku, przy czym zysk zostanie podzielo-
ny bez sporów według założonego udziału każdej ze stron.

Jednak dla celów studiów nad związkami umownymi ważniejsza jest nastę-
pująca myśl: transakcje, które skłaniają do oportunizmu ex post powiodą się wte-
dy, gdy zapewniona będzie ich ochrona ex ante. Zamiast reagować na oportunizm 
określonym zachowaniem, mądrzejsze jest zabiegać o wiarygodne zobowiązania 
obydwu stron umowy. Należą do nich odpowiednie bodźce lub też doskonalsze 
struktury kontrolne w trakcie organizacji transakcji.

Oportunizm jest trudnym do opanowania źródłem niepewności zachowań 
uczestników transakcji ekonomicznych. Niepewność ta może się rozmyć, jeśli jed-
nostki będą w pełni otwarte i uczciwe w swym dążeniu do indywidualnych ko-
rzyści lub też, jeśli możemy założyć ich pełną podległość, zdolność do wyrzeczeń 
i posłuszeństwo. Otwarte i uczciwe dbanie o własny interes jest założeniem, o któ-
re opiera się ekonomia neoklasyczna. Jest to silna forma dbałości o własne intere-
sy. Posłuszność zaś oznacza brak dbałości o własne interesy.

Ekonomia neoklasyczna zakłada, że umowy są zawierane na warunkach, któ-
re odzwierciedlają stany początkowe, które są otwarte, dokładnie i w pełni znane 
przez obie strony umowy. Od początku funkcjonowania umowy wszelkie korzyści 
ich stron wynikają z ich sytuacji majątkowej, patentów i know-how, czyli własno-
ści intelektualnej, do której mają prawa. W tej sytuacji, gdy po zawarciu umowy 
nie może dojść do żadnych niespodzianek, może zostać osiągnięty warunek pro-
stego dbania o własne interesy. Dlatego brak oportunizmu umożliwia skupienie się 
na charakterystykach technicznych związku umownego.

Posłuszność jest podstawą zachowania człowieka związaną inżynierią społeczną. 
Trzeba sobie wyobrazić przypadek systemu kolektywnego, w którym wyznaczone są 
cele planu centralnego realizowane przez pracowników, którzy w pełni się identyfi-
kują z ustanowionym celami makroekonomicznymi. W takim systemie redukują się 
odpowiednie procesy ekonomiczne prawie wyłącznie do manipulacji technicznych. 

Ekonomia neoklasyczna, w której zakłada się doskonałą racjonalność, daje 
mało przestrzeni dla organizacji systemów ekonomicznych. Jeżeli w dodatku 
w związkach umownych przeważa przeciętna orientacja na własne interesy, bez 
przejawów oportunizmu, to istnienie pełnych umów nie daje możliwości zastą-
pienia wymiany handlowej innymi rodzajami organizacji systemów ekonomicz-
nych.
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4.2. Historia związków umownych

Aby zrozumieć kwestie umów i związków umownych należy prześledzić ich 
rozwój i rozróżnić klasyczne prawo umów, neoklasyczne prawo umów i relacyj-
ne prawo umów.

Celem jakiegokolwiek prawa umów jest ułatwienie wymiany. Klasyczne pra-
wo umów wywodzące się z prawa rzymskiego [KolańczyK, 2016] stara się ułatwić 
relacje wymienne poprzez to, że kładzie nacisk na szczególny charakter aktu wy-
miany i stara się osadzić go w przestrzeni i czasie. Z punktu widzenia ekono-
micznego odpowiada to sytuacji przypadkowego i jednorazowego aktu wymiany, 
którego wyrazem jest pełna umowa, w której są opisane i przewidziane wszel-
kie możliwe przyszłe okoliczności przynależne dostawcy towaru lub usługi ze 
względu na czynnik czasu (przyszłość) i ze względu na ryzyko oraz niepewność.

Klasyczne prawo umów stara się podkreślić szczególny charakter i interpre-
tować akt wymiany na kilka sposobów. W pierwszym rzędzie uznaje tożsamość 
stron umowy za niemającą znaczenia, co odpowiada ideałowi aktu wymiany. Po 
drugie, przedmiot umowy jest starannie zdefiniowany, z przewagą cech formal-
nych w formie pisemnej. Po trzecie, sformułowane są narzędzia korygujące w ra-
zie niedotrzymania warunków umowy, np. niemożności ich wypełnienia. Na ko-
niec, udział strony trzeciej (poza dwoma stronami umowy) jest wyłączony, a na-
cisk położony jest na zasady prawa, dokumenty formalne i mechanizmy samo-
regulujące. 

Klasyczna koncepcja umowy jest w niektórych przypadkach niewystarczają-
ca, a zwłaszcza w przypadku umów długoterminowych, gdzie nie można prze-
widzieć wszelkich okoliczności i nieprzewidzianych przypadków, które dla stron 
umowy mogą wyniknąć w czasie trwania umowy. W takim przypadku, w warun-
kach niepewności, byłoby kosztowne przewidywanie wszelkich przyszłych oko-
liczności na początku umowy, jeżeli to w ogóle byłoby to możliwe. Ograniczo-
na możliwość przewidywania, koszty rozwiązywania poszczególnych problemów 
i koszty związane ze spisaniem pełnej umowy wynikają z tego, że nie da się prze-
widzieć wszystkich okoliczności. W skomplikowanych relacjach łatwo powstają 
nieprzewidziane sytuacje i gdy do nich dochodzi, obie strony umowy muszą zna-
leźć sposób, jak sobie z nimi poradzić.

W takiej sytuacji możliwe są trzy rozwiązania. Po pierwsze, powstrzymać się 
zupełnie od takich transakcji, co jest oczywiście rozwiązaniem nie do przyjęcia. 
Po drugie, usunąć takie transakcje z rynku i organizować je wewnątrz przedsię-



79Wybrane aspekty zarządzania korporacjami

biorstwa. Rozwiązanie to możliwe jest do realizacji np. poprzez pionową integra-
cję dostawcy z odbiorcą, gdy relacja rynkowa zastąpiona zostaje związkiem hierar-
chicznym bodźców i kontroli, ze świadomością ograniczeń, które niesie ze sobą 
podział pracy. Trzecim sposobem jest umowa neoklasyczna, która stanowi inną re-
lację umowną, wynikającą z tego, że system procesów gospodarczych jest skom-
plikowany, umowy pomiędzy stronami są niepełne, a do szeregu związków umow-
nych by nie doszło, gdyby obie strony nie miały względem siebie elementarnego 
zaufania. Dlatego ten typ umowy bierze pod uwagę wymóg doskonałej specyfika-
cji umowy i wprowadza szereg procesów i technik, które umożliwiają zawieranie 
elastycznych umów. W celu ograniczenia lub rozwiązywania sporów dopuszcza się 
udział trzeciej strony.

Stopniowo wzrastająca ciągłość związków umownych i ich kompleksowość 
prowadziły od klasycznych, później neoklasycznych związków umownych do 
zawierania relacyjnych umów, które nie spełniają warunków pełnych umów, 
ale strony starają się porozumieć w pewnych ramach w celu dalszych wzajem-
nych relacji. Strony umowy nie wypracowują szczegółowych planów działania, 
ale formułują tylko cele i zamiary, ogólne kwestie dodatkowe, które są w sze-
rokim stopniu użyteczne, kryteria, które można wykorzystać w podejmowaniu 
decyzji w sytuacjach nieprzewidzianych, kompetencje stron umowy i mecha-
nizmy rozwiązywania sporów. Umowy takie mogą funkcjonować względnie do-
brze wtedy, gdy możliwe konflikty nie są zbyt wielkie, a strony będące w dłu-
gookresowym związku umownym nie mają tendencji do działań oportunistycz-
nych.

Umowy relacyjne zawierane są w sytuacjach, gdy umowy pełne są zbyt kosz-
towne lub niemożliwe. Jako przykłady umów relacyjnych można wymienić: umo-
wy o pracę, statuty spółek akcyjnych itp.

4.3. Zarządzanie relacjami umownymi 

Różnorodność związków umownych jest przyczyną wielu niejasności, z któ-
rymi związane są badania nad organizacją systemów gospodarczych. Ekonomia 
kosztów transakcyjnych twierdzi, że tę różnorodność należy wyjaśniać zasadniczy-
mi różnicami właściwości samych transakcji.

Jak pokazano wcześniej, zasadniczymi wymiarami transakcji są: specyficzność 
aktywów, powtarzalność i niepewność. Dla ułatwienia dalszej argumentacji zakła-
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damy, że niepewność jest wszechobecna i nie trzeba jej brać pod uwagę. Dlatego 
będziemy brać pod uwagę tylko specyficzność aktywów w trzech wymiarach (ak-
tywa specyficzne, mieszane i niespecyficzne) oraz dwa rodzaje frekwencji (oka-
zjonalną i powtarzalną) i w celu dalszego uproszczenia w formułowaniu głównych 
opcji skutecznego zarządzania aktywami zastosujemy następujące założenia. [wil-
liaMson, 1998]:
1. Dostawcy i odbiorcy zamierzają wspólnie handlować w sposób ciągły; wtedy 

nie bierze się pod uwagę możliwego ryzyka wywołanego przez firmy o wątpli-
wej reputacji.

2. Potencjalni dostawcy są liczni; nie zakłada się wtedy monopolu własności spe-
cjalistycznych zasobów.

3. Wymiar frekwencji odnosi się do działań odbiorców rynkowych.
4. Wymiar inwestycji w aktywa trwałe odnosi się do inwestycji powiązanego do-

stawcy.
Wysoce standaryzowane transakcje (transakcje z aktywami niespecyficznymi) 

nie wymagają specjalizowanych struktur zarządzania związkami umownymi. Odpo-
wiada to koncepcji umowy klasycznej, a skuteczne zarządzanie zapewnia rynek. Tyl-
ko powtarzalne, nie standaryzowane transakcje będą wspierać wysoce specjalizowa-
ną strukturę zarządzania. Transakcje te odpowiadają koncepcji relacyjnego związku 
umownego, a ich zarządzaniu służą dwustronne lub zunifikowane struktury.

Okazjonalne, nie standaryzowane transakcje nie będą wspierać specyficznej 
struktury zarządzania, dlatego wymagają szczególnej wagi. Transakcje te odpo-
wiadają koncepcji neoklasycznej związku umownego, a ich zarządzaniu służy ten 
związek umowny.

Zatem zarządzanie poprzez rynek stanowi główną strukturę zarządzania dla 
transakcji niespecyficznych, zarówno okazjonalnych, jak i powtarzalnych.

Jeśli chodzi o transakcje powtarzalne, strony umowy korzystają z własnych do-
świadczeń w decydowaniu o tym, czy będą w związku umownym z danym part-
nerem trwać dalej, czy też zwrócą się do innego partnera, biorąc pod uwagę kosz-
ty takiego przejścia.

W przypadku niespecyficznych, okazjonalnych transakcji nie wystarczy własne 
doświadczenie stron umowy, aby się zabezpieczyć przeciwko oportunizmowi. Dla-
tego strony umowy korzystają z usług konsultingowych w celu oceny firm. Bardzo 
ważnym czynnikiem są jednakże prawne ramy związku umownego.

Założenia dyskretnych związków umownych dogodne są dla transakcji, które 
zarządzane są poprzez rynek. W takim przypadku tożsamość obydwu stron umo-
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wy nie jest istotna, a treść umowy jest formalna, oparta o prawo. Ochronę przeciw 
oportunizmowi zapewniają opcjonalne możliwości powstające na rynku.

Strukturę zarządzania dla okazjonalnych (nie standaryzowanych), specyficz-
nych transakcji stanowi zarządzanie trójstronne lub wielostronne. Jeśli uczestni-
cy takich transakcji zawarli umowę to mają silną motywację doprowadzenia takiej 
umowy do pomyślnego końca. Prowadzi do tego nie tylko fakt, że koszty specy-
ficznych inwestycji w transakcję są w porównaniu z alternatywnymi możliwościa-
mi dużo niższe, ale i fakt, że przesunięcie tych aktywów na innego dostawcę powo-
duje znaczne trudności w ich oszacowaniu. Zainteresowanie uczestników w utrzy-
maniu związku umownego jest na ogół duże zwłaszcza dla transakcji wysoko spe-
cyficznych.

Sam rynek nie zmniejsza problemu zarządzania, a kosztów wprowadzenia spe-
cyficznej struktury zarządzania nie można odzyskać. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
ograniczenia klasycznego prawa umów w utrzymywaniu takich związków umow-
nych, jest oczywiste, że pojawia się potrzeba wprowadzenia do związku umowne-
go pośredniczącej formy instytucjonalnej. Odpowiada to neoklasycznemu związ-
kowi umownemu, ponieważ zamiast rozwiązywać spory drogą sądową, co może 
zakończyć związek umowny, użyteczniejsze jest wykorzystanie trzeciej strony dla 
mediacji w sporze pomiędzy stronami umowy.

Specjalizowane struktury zarządzania są z zasady wykorzystywane dla trans-
akcji powtarzalnych, wspieranych mieszanymi, wysoce specyficznymi inwestycja-
mi. Ze względu na niestandardowy charakter transakcji, kontynuowanie związku 
umownego jest cenne, a powtarzalny charakter transakcji uprawnia strony umowy 
do tego, aby utworzyły specjalizowane struktury zarządzania ze świadomości kre-
owania w ten sposób odpowiednich kosztów.

Można rozróżnić dwa typy struktur zarządzania dla tego typu transakcji posia-
dających niestandardowy charakter:
• dwustronne struktury, gdzie nie jest osłabiona autonomia obydwu stron umowy,
• zunifikowane struktury, gdzie transakcja jest wyłączona z oddziaływania rynku, 

a zarządzanie nią odbywa się wewnątrz firmy, jako związek hierarchiczny (inte-
gracja pionowa).
Wysoki stopień specyficzności aktywów trwałych i płynnych jest przyczyną tego, 

że efekty tej specyficzności przeważają nad korzyściami skali osiąganymi w transak-
cjach pomiędzy firmami. W przypadku transakcji mieszanych stopień specyficzności 
aktywów jest mniej jasny, a zatem muszą zostać osiągnięte efekty skali. Z tego powo-
du w tym przypadku pierwszeństwo ma zewnętrzne pośrednictwo rynku.
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W porównaniu z integracją pionową, zalety rynku przejawiają się w silnej sty-
mulacji rynkowej i w ograniczeniu biurokratycznych zniekształceń w wyniku pio-
nowej integracji struktur wewnątrz firmy. Jednakże problemy z rynkowym po-
średnictwem transakcji mogą wzrosnąć, jeśli weźmiemy pod uwagę koszty usta-
leń związanych z adaptacją lub odnawianiem umów. Adaptacja umów wewnątrz 
firmy może być w prosty sposób rozwiązana nakazem, pośrednictwo rynku musi 
odbywać się w jego granicach, co zakłada wzajemne porozumienie obydwu stron. 
Ze względu na motywację stron umowy, aby związek umowny raczej utrzymać, 
oraz ze względu na ich wysiłki zmierzające do osiągnięcia jak najpomyślniejszego 
udziału w rosnącym zysku, obie strony powinny na ogół starać się zgłosić przed-
tem przypuszczalne zmiany parametrów umowy tak, aby zapewnić jej odpowied-
nią elastyczność w granicach ich wzajemnego zaufania.

Adaptacja umów i ich zmiany przyjmują w zasadzie dwa typy: adaptacja ilości 
i adaptacja ceny.

Adaptacja ilości ma lepsze oddziaływanie motywacyjne niż adaptacja ceny. Cho-
dzi zwykle o rutynowe sprawy, a strony umowy nie mają powodów sobie nie ufać. 
Dlatego odbiorca nie będzie poszukiwać ofert z innych źródeł, ponieważ oznaczało-
by to dla niego określony wzrost ceny. Również dostawca nie będzie reagować na po-
jawienie się lepszych okazji ze względu na specyficzny charakter aktywów.

Z kolei adaptacja ceny związana jest z różnymi typami i stopniem ryzyka, 
które napotyka każda ze stron, ponieważ chodzi tu o grę o wyniku zerowym, 
czyli zasada wygrany/przegrany. Istnieją próby konstruowania rutynowych za-
sad przewidywalnych adaptacji cenowych, powiązanych wprost z umową w for-
mie uzupełniających klauzul umożliwiających poprawianie niektórych punktów/
paragrafów umowy. Przesłanką tego jest to, aby odpowiednie dostosowanie cen 
związane było z egzogennymi i dobrze weryfikowalnymi czynnikami takimi, jak 
np.: umowne indeksy wzrostu cen przy wzroście cen energii. Z drugiej strony 
nie należy tego postępowania wykorzystywać w przypadku zmiany wysokości 
kosztów, które mają nieustalony wpływ na aktywa podlegającego wymianie han-
dlowej.

Motywacja do handlu na bazie wspomnianych powyżej umów słabnie, ponie-
waż transakcje stają się stopniowo coraz bardziej specyficzne, czyli mniej transfor-
mowalne dla innych celów. Wybór struktury zarządzania zorientowany jest jednak 
wyłącznie na taką strukturę, która ma lepsze właściwości dostosowawcze. W takim 
przypadku wysoce prawdopodobne jest przejście do integracji pionowej, kiedy to 
rynek zastąpiony zostaje organizacją hierarchiczną.
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Korzyścią z integracji pionowej jest to, że dostosowanie cenowe lub ilościowe 
następować może stopniowo, bez potrzeby konsultacji, czy rewidowania umów 
pomiędzy firmami. W przypadku, gdy pojedynczy podmiot obejmuje obie strony 
transakcji, zapewniona może być wspólna maksymalizacja zysku. Zatem dostoso-
wanie cenowe i ilościowe w firmach zintegrowanych pionowo może być pełniejsze 
niż w kontaktach handlowych na bazie umowy pomiędzy firmami.

Na zakończenie tego punktu można stwierdzić, że ewolucja form zarządzania 
związkami umownymi wykazuje określoną sekwencję: zarządzanie poprzez rynek 
prowadzi stopniowo przez trójstronne zarządzanie do zarządzania dwustronnego, 
aż w końcu zostaje ono zastąpione przez zunifikowaną formę zarządzania, odpo-
wiednio do tego, jak zwiększa się specyficzność aktywów.

4.4. Umowy doskonałe i umowy niepełne

W poprzednim punkcie rozważaliśmy kwestię zarządzania związkami umow-
nymi i pokazaliśmy ich rozwój począwszy od klasycznego prawa umów, przez neo-
klasyczne podejście do relacyjnego związku umownego. Teraz rozważymy proble-
matykę związków umownych poprzez pryzmat zawierania umów.

Pierwszą kwestią jest pełność i niepełność umów. Umowa pełna dokładnie 
określa, co każda ze stron umowy ma zrobić w każdych możliwych okolicznościach 
i ustala podział kosztów i zysków w każdych warunkach, łącznie z przypadkiem na-
ruszenia warunków umowy. Dla osiągnięcia pełnej umowy obie jej strony powin-
ny [HučKa, 2002]:
• przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą być dla nich ważne w czasie 

trwania umowy i do których powinny przystosować ustanowione umową dzia-
łania i płatności,

• być w stanie wcześniej opisać te okoliczności, a następnie ustalić, które z nich 
rzeczywiści zaistniały,

• chcieć faktycznie i być w stanie ustalić zasady postępowania w każdej z zaist-
niałych rzeczywiście okoliczności,

• chcieć dotrzymać warunków zawartej umowy i być w stanie ustalić, czy są one 
spełniane, a w przypadku, gdy są naruszane, być w stanie i chcieć wymóc ich 
dotrzymania.
W rzeczywistych relacja umownych zawarcie pełnej i doskonałej umowy oraz 

jej realizacja są związane ze znacznymi problemami. Ograniczona przewidywal-
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ność, niedokładne sformułowania, koszty poszukiwania wszelkich możliwy roz-
wiązań związane ze spisaniem umowy, czyli ograniczona racjonalność ludzi ozna-
czają, że nie da się ogarnąć wszystkich możliwości. Jednak w złożonych relacjach 
łatwo powstają problemy, których się nie przewidziało, a gdy do nich dojdzie, stro-
ny umowy muszą znaleźć sposób, jak sobie z nimi poradzić. To otwiera możliwości 
dla oportunistycznych zachowań.

W końcu, gdy można problem przewidzieć i można go uwzględnić w umow-
nie, jedna z jej stron może mieć przed jej podpisaniem informacje, które ograni-
czają lub wręcz uniemożliwiają maksymalizację wartości kontraktu. Oprócz tego 
mogą nastąpić sytuacje, w których nie ma ona dostatecznych informacji, a ich po-
zyskanie mogłoby być kosztowne. To znowu może prowadzić do zachowań opor-
tunistycznych i powstania problemu hazardu moralnego, co tylko dalej utrudnia 
zawarcie umowy.

Ponieważ realne umowy nie są doskonałe, interesy stron nie muszą w nich być 
w pełni zabezpieczone i w ten sposób wytwarza się przestrzeń dla zachowań opor-
tunistycznych, które mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwić skuteczność umów. 
Pokonać te trudności może tylko odpowiednia motywacja. Polega ona na uzna-
niu faktu, że rzeczywiste umowy i ich wypełnianie ograniczone są oportunistycz-
nym zachowaniem podmiotów i zaprojektowaniu właściwych mechanizmów, któ-
re uwzględnią te czynniki.

Ograniczona racjonalność, w której wyniku umowy nie są pełne prowadzi do 
sytuacji, w której ludzie przygotowują umowy ze świadomością, że nie mogą one 
być doskonale przystosowane do wszelkich możliwych okoliczności w przyszło-
ści. Dlatego starają się konstruować umowy tak, aby były jak najlepsze. Istnieje po 
temu szereg możliwości.

Jedną z nich jest spisanie stałej umowy ze wszelkimi możliwymi aneksami, któ-
re mogą być przydatne w czasie trwania umowy. To podejście minimalizuje koszty 
i pozostawia małą przestrzeń dla niepożądanych zachowań stron. Może to być bar-
dzo przydatne w przypadku prostych umów o relatywnie szybkiej realizacji. Umo-
wy takie nazywają się umowami natychmiastowymi, ponieważ prowadzą do „na-
tychmiastowej” wymiany towarów lub usług.

Inna możliwość to zawieranie umów relacyjnych, w których przypadku nie 
chodzi o dążenie do podpisania pełnej umowy, ale o stworzenie pewnych ram 
wzajemnych relacji. Strony nie umawiają się na podstawie szczegółowych planów 
działań, ale tylko na podstawie celów i zamiarów, na bazie ogólnych, szeroko ro-
zumianych aneksów, kryteriów, które można wykorzystać w decyzjach, gdy poja-
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wią jakieś nieprzewidziane okoliczności i antycypować mechanizmy, które można 
wykorzystać w przypadku pojawienia się sporów. Umowy takie mogą funkcjono-
wać w miarę dobrze wtedy, gdy konflikty nie są zbyt wielkie, a strony nie wykazu-
ją tendencji do oportunizmu.

Ważnym uzupełnieniem niepełnych umów są niejasne oczekiwania stron. Isto-
ta tych oczekiwań prowadzi do określenia tych umów, jako umów bezwarunko-
wych. W zakresie, w jakim oczekiwania są wspólne dla stron i respektowane, umo-
wy bezwarunkowe są dobrym sposobem oszczędzania kosztów transakcyjnych 
związanych z ograniczoną racjonalnością. W przypadku takiej umowy nie istnie-
je żaden dokument, ani ustna umowa. Są to np. umowy ustne uznawane według 
Prawa Cywilnego. Umowy bezwarunkowe nie opierają się na żadnych mechani-
zmach ich egzekwowania.

Jeżeli umowy są niepełne i tym samym niedoskonałe, tym samym nie chronią 
one dostatecznie stron umowy i w ograniczonym stopniu wpływają na dotrzyma-
nie jej warunków. Dotrzymywanie warunków tego rodzaju umów napotyka na dwa 
rodzaje problemów.

Pierwszym z nich jest to, że jedna lub druga strona może nie dotrzymać wa-
runków umowy, np. klient nie zapłaci za dostarczony towar. W przypadku umów 
niepełnych takie nie dotrzymanie umowy jest bardziej możliwe, dlatego że w ta-
kiej umowie nie muszą być wyspecyfikowane wszelkie okoliczności, które mogą 
nastąpić, lub też określone są tak wieloznacznie, że dopuszczają różne interpre-
tacje. Niejednoznaczność umowy prowadzi do tego, że bardzo trudno jest stwier-
dzić, kto w ramach niej postępuje niewłaściwie i jakie postępowanie jest właści-
we. Często też obawa przed oszustwem może doprowadzić do tego, że do zawar-
cia umowy w ogóle nie dojdzie.

Drugim problemem dotrzymywania warunków umów niedoskonałych jest do-
kładniejsze przygotowanie umowy. W określonych okolicznościach dla obu stron 
może być dogodne dokładniejsze przygotowanie umowy i takie jej zabezpieczenie, 
że w wyniku pojawienia się nowych informacji lub nowych okoliczności uwzględ-
ni się je w umowie. Jednak komplikacja polega na tym, że w niektórych przypad-
kach może się okazać, że pierwotnie założone wyniki nie zostaną osiągnięte i dla-
tego jedna lub druga strona umowy postanawiają ją zerwać. W takim przypadku 
możliwe jest, że jedna strona nie dotrzyma warunków umowy i raczej zapłaci dru-
giej stronie odszkodowanie. To rozwiązanie jest jednak problematyczne, ponieważ 
strony nie znają wielkości odszkodowania w przypadku większej liczby opcji od-
stąpienia od umowy.
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W niektórych sytuacjach skutecznie ograniczać oportunizm może dbałość o re-
putację, co może pokonać pokusę nie dotrzymania umowy lub spowodować do-
kładniejsze sformułowanie jej warunków. W świecie zawierania niepełnych umów 
zaufanie jest decydującym czynnikiem realizacji wielu umów. Bodźce do zbudo-
wania i utrzymania dobrej reputacji są tym większe, im częściej zwierane są po-
między tymi samymi firmami transakcje i im bardziej są one opłacalne oraz im dal-
szy jest ich horyzont czasowy.



Rozdział piąty

Zasady kontroli właścicielskiej
korporacji





5.1. Problemy kontroli właścicielskiej

Wraz z pojawieniem się współwłasności na przełomie XIX i XX wieku, poja-
wiła się tendencja do oddzielenia własności od zarządzania korporacjami. Wiel-
kość korporacji i jej rozproszona własność doprowadziły do obaw, że wysoki sto-
pień swobody decyzyjnej menedżerów doprowadzi do jej nadużywania dla ich 
własnych celów. W związku z tym menedżerska teoria firmy poszerzyła się o teo-
rię reprezentacji nakierowaną na analizę i opis stosunku reprezentacji pomiędzy 
akcjonariuszami i menedżerami w korporacjach.

Specyficzną cechą stosunku reprezentacji jest to, że jedna ze stron (menadżer) 
podejmuje niezależne decyzje według wytycznych drugiej strony (właściciel/ak-
cjonariusz). Chodzi o delegację praw własności, co wskazuje na ścisłe powiązanie 
teorii reprezentacji z teorią praw własności. Ze względu na odmienne sposoby wy-
nagradzania akcjonariusza i menedżera powstaje problem motywacji menedżera 
do powiększania własnych korzyści kosztem akcjonariuszy. Możliwość zachowań 
oportunistycznych wynika z tego, że istnieje informacyjna asymetria pomiędzy 
obiema stronami po zawarciu umowy, która prowokuje moralny hazard. Dla akcjo-
nariuszy jest bardzo trudne i kosztowne zmniejszenie tej asymetrii informacyjnej 
i dlatego nie ma pewności, że menedżer rzeczywiście realizuje jego interesy i cele.

Istnieją dwa główne powody przewagi informacyjnej menedżera:
• akcjonariusze nie są w stanie na bieżąco nadzorować wszystkich działań me-

nedżmentu ani wnioskować o jego zamiarach; mogą tylko obserwować efekty 
jego działań;

• akcjonariusze nie znają dokładnie zakresu informacji menedżmentu ani jego 
ukrytej wiedzy, dlatego nie mogą weryfikować na bieżąco, czy menedżment 
wykorzystał swoje informacje w interesie akcjonariuszy, czy też nie.
Efektem ukrytych działań i ukrytej wiedzy jest przewaga informacyjna umożli-

wiająca menedżmentowi pewien stopień wolności w zachowaniach oportunistycz-
nych.

Głównym elementem tzw. podejścia z punktu widzenia związków umownych 
na firmę jest problem reprezentacji. Jego zasadą jest oddzielenie zarządzania od 
finansowania firmy, a inaczej mówiąc oddzielenia własności od zarządzania. Ak-
cjonariusze potrzebują profesjonalnych menedżerów, którzy zapewnią zwrot ich 
inwestycji. Menedżer potrzebuje środków finansowych akcjonariuszy, ponieważ 
sam nie ma wystarczającego kapitału, aby inwestować.



Krzysztof Szaflarski90

Problem reprezentacji wskazuje na trudności, które mają akcjonariusze z zabez-
pieczeniem tego, aby ich finanse nie zostały sprzeniewierzone lub zmarnowane na 
nietrafione projekty. Dlatego akcjonariusze i menedżerowie spisują umowę, która 
specyfikuje, jak menedżer ma postępować z finansami i jaki jest podział wyników 
pomiędzy akcjonariuszy i menedżerów. Idealnie byłoby podpisać pełną umowę, jed-
nak problemem tkwi w tym, że większość przyszłych nieprzewidzianych okoliczno-
ści trudna jest do opisania i przewidzenia, a więc pełne umowy są technicznie nie do 
przeprowadzenia. Z tego powodu akcjonariusze muszą przyznać menedżerowi tzw. 
szczątkowe prawa do zarządzania, tj. prawa decydowania w sprawach nieprzewi-
dzianych umową. Sytuację komplikuje fakt, że umowy pomiędzy menedżerami i ak-
cjonariuszami muszą być łatwe do interpretacji przez sądy gospodarcze. W przypad-
kach, gdy firma finansowana jest przez wielu drobnych akcjonariuszy, nie są oni za-
interesowani szczegółową kontrolą, czy uczestnictwem w zarządzaniu nią. W efek-
cie prawa zarządcze menedżerów i ich swoboda alokacji zasobów są dużo szersze, 
niż by to miało miejsce w przypadku, gdy akcjonariusze, lub sądy gospodarcze ak-
tywniej byłyby zaangażowane w te związki umowne. 

Problem reprezentacji powodowany oddzieleniem własności od zarządzania 
i asymetria informacyjna pomiędzy akcjonariuszem i menedżerem są przyczyną 
rozbieżnych motywacji menedżerów i akcjonariuszy.

Model Jansena i Mecklinga [Schütte, 2000] analizuje schemat motywacyjny 
menedżera posiadającego własny pakiet akcji firmy. Menedżer – właściciel bę-
dzie maksymalizować swoją własną funkcję wypłat złożoną z różnych parametrów 
takich, jak jego własna pensja za efekty szczątkowych praw zarządzania, wartość 
jego udziału w firmie i wartość korzyści niepieniężnych. 

Zatrzymajmy się przy pożytkach niepieniężnych. Z jednej strony przedsta-
wiają one pożytki materialne (okazałe biuro, luksusowy służbowy samochód itd.), 
a z drugiej strony spełnienie osobistych potrzeb i ambicji takich, jak potrzeba pre-
stiżu i władzy. Korzystanie z tych pożytków przez menedżerów, którzy mają skłon-
ność do trwonienia środków, obniża wartość firmy. Ponieważ menedżer posiada 
tylko część majątku, jego korzyści muszą finansować akcjonariusze. Korzyści me-
nedżera są większe niż pojedynczego akcjonariusza, a tym samym obniża on war-
tość firmy kosztem akcjonariusza. Zatem korporacje, jako spółki akcyjne stoją wo-
bec niebezpieczeństwa spadku ich wartości powodowanego hazardem moralnym 
menedżerów.

W praktyce często prestiż, władza i pozycja menedżerów jest ściślej związana 
ze wzrostem zarządzanej przez nich firmy niż z jej rentownością. Ponieważ ich wy-
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nagrodzenia są zazwyczaj ściślej związane z zakresem działania firmy niż z jej ren-
townością, menedżerowie dążą bardziej do wzrostu firmy niż do jej zyskowności. 
Może to się przejawiać w nieefektywnym inwestowaniu. Menedżerowie wykorzy-
stują wolność w kierowaniu strumieniami pieniężnymi w ten sposób, że finansu-
ją mniej opłacalne projekty inwestycyjne zamiast inwestować na rynku kapitało-
wym. Dochodzi w ten sposób do nieefektywnego wykorzystania zasobów i obniże-
nia wartości dla akcjonariuszy.

Kolejnym problemem są odmienne preferencje akcjonariuszy i menedżerów 
w zakresie ponoszenia ryzyka. Akcjonariusze mogą eliminować konkretne ryzyko 
w ten sposób, że tworzą zdywersyfikowany portfel swoich inwestycji. Z tego powo-
du są oni neutralni pod względem ryzyka dotyczącego pojedynczej firmy, a od me-
nedżerów oczekują maksymalizacji wartości swego udziału w danej firmie. Z dru-
giej strony menedżerowie muszą się starać maksymalizować swój menedżerski ka-
pitał, który w dużej mierze zależy od rozwoju firmy. Jest tak dlatego, że kapitał ten 
jest rzeczywiście wysoce specyficzny z punktu widzenia miejsca pracy w danej fir-
mie i trudno przenośny do innego miejsca pracy w innej firmie. Ponieważ mene-
dżer nie może zwykle zdywersyfikować swoich udziałów w firmach i jest w pełni 
zależny od danej firmy, ma on racjonalny opór przed ryzykiem. Może on się tylko 
starać obniżać ryzyko albo poprzez dywersyfikację działalności firmy, albo zapew-
niać wolne środki pieniężne poprzez wypłacenie niskiej dywidendy.

Podsumowując problem motywacji menedżerów należy stwierdzić, że funkcja 
wypłat menedżerów, zawierająca stosunek do ryzyka i jego parametrów powodu-
je, że motywacja menedżerów jest skierowana na zwiększanie ich korzyści kosz-
tem akcjonariuszy.

Jaki zatem jest problem akcjonariuszy? Jest on ściśle związany z kosztami re-
prezentacji wywołanymi asymetrią informacyjną i oportunizmem menedżerów. 
Koszty te tworzone są przez trzy składniki [Schütte, 2000]:
• koszty bezpośredniego monitoringu efektywności menedżerów,
• koszty ograniczania wolności menedżerów, tj. implementacja struktur motywa-

cyjnych w celu dostosowania ich zachowań do preferencji akcjonariuszy, np. 
w formie bonusów od efektów ekonomicznych,

• straty, które pojawiają się pomimo ponoszonych kosztów monitorowania, po-
nieważ konfliktu interesów nie można rozwiązać całkowicie.
Dlatego problem motywacji akcjonariuszy polega na obniżeniu kosztów re-

prezentacji poprzez różne formy dyscyplinowania menedżerów. Menedżer, który 
skłania się do maksymalizacji zysku powinien być nagrodzony. Jednak mechanizm 
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ten może działać tylko przy założeniu, że akcjonariusze wydają środki na pozyski-
wanie informacji o działaniach menedżerów. Stanowi to jednak wielki problem 
w korporacjach z rozproszoną własnością, ponieważ koszty takiego monitoringu 
w rzeczywistości przewyższają indywidualne efekty. Akcjonariusz posiadając tyl-
ko niewielką część akcji korporacji nie będzie chętny wydawać środki na monito-
rowanie menedżmentu. Skuteczna kontrola ze strony akcjonariatu będzie możliwa 
tylko wtedy, jeżeli istnieje „wielki” akcjonariusz z dostatecznie wielkim udziałem 
akcji, który będzie chciał poświęcić wysiłki i środki na monitorowanie menedż-
mentu, nawet wtedy, gdy mali akcjonariusze będą „pasażerami na gapę” przy ko-
rzystaniu z efektów. Jednak i dla tak dobrze poinformowanego akcjonariusza bę-
dzie kosztowne przekonać innych akcjonariuszy, aby nagrodzić menedżerów. Cho-
dzi tu o problem koordynacji, a mianowicie w korporacjach o szeroko rozproszo-
nej własności koszty koordynacji organizacji wspólnych interesów właścicieli są 
zbyt duże. Efektem problemu koordynacji jest utrata jakiejkolwiek motywacji do 
prowadzenia kontroli właścicielskiej i ograniczenia nadmiernej swobody działania 
menedżerów [Jeżak, 2006].

Poprzednie uwagi prowadzą do wniosku, że menedżerowie zyskują znaczne 
uprawnienia zarządcze (swobodę) w alokacji środków finansowych akcjonariuszy 
i często mają skłonność do marnowania tych środków, zatem pełnią rolę tzw. intra-
przedsiębiorców. Istnieje wiele wypracowanych form menedżerskiego przywłasz-
czenia środków finansowych. Przeanalizujemy je dalej. 

W wielu krajach inwestorów chroni prawo, a sądy starają się kontrolować po-
stępowanie menedżerów z aktywami korporacji. Z tego powodu menedżerowie 
korzystają z pośrednich form swobodnego wykorzystywania tych środków. Na ko-
niec, wysoce kosztowną formę problemu reprezentacji może stanowić utrzymywa-
nie menedżerów na ich stanowiskach w czasie, gdy już nie są w stanie dobrze za-
rządzać korporacją. Oportunizm menedżerów, np. w formie niewłaściwej alokacji 
środków finansowych firmy, obniża sumę środków na jej finansowanie, które akcjo-
nariusze skłonni są przeznaczyć ex ante. Tym samym problem zarządzania własno-
ścią korporacji polega głównie na tym, jak zachęcić menedżerów, aby ograniczyli 
niewłaściwą alokację środków ex post i w ten sposób przekonali akcjonariuszy, aby 
przeznaczyli więcej środków na finansowanie firmy ex ante.

W nawiązaniu do problemu reprezentacji, gdzie umowy są niepełne, a mene-
dżerowie mają wyższe kwalifikacje zawodowe niż akcjonariusze, to menedżerowie 
wykazują tendencję do nadmiernego wykorzystywania uprawnień w zarządzaniu 
w postaci oportunistycznych zachowań. Wynikiem tego jest to, że podejmują oni 
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nieefektywne działania, których koszty ponoszą akcjonariusze, a korzyści osiąga-
ją menedżerowie.

Dogodnym rozwiązaniem tej sytuacji jest zawarcie długookresowej umowy 
motywacyjnej z menedżerami w celu zharmonizowania ich interesów z interesami 
akcjonariuszy. Jeśli motywująca część wynagrodzenia jest wystarczająco wysoka, 
marginalna wartość korzyści menedżera będzie niższa, niż wartość rekompensa-
ty motywacyjnej. W ten sposób umowy motywacyjne mogą wywołać u menedżera 
działania zgodne z interesami akcjonariuszy.

Zachęty motywacyjne mogą przybierać różne formy, jak np. udziały w firmie 
czy pierwszeństwo w wykupie akcji firmy, ale z drugiej strony istnieje groźba zwol-
nienia menedżera w przypadku złych wyników finansowych firmy. Umowy moty-
wacyjne muszą być formułowane tak, aby w przypadku zaistnienia sporów były 
weryfikowalne sądownie.

Umowy motywacyjne są w praktyce gospodarczej powszechne. O ile są one 
formułowane dogodnie dla menedżerów zwłaszcza, jeśli są wynegocjowane ze sła-
bo motywowaną radą nadzorczą zamiast z silnymi akcjonariuszami, o tyle dają me-
nedżerom większą samodzielność w działaniu. Taki przypadek może się zdarzyć 
w sytuacji, gdy menedżerowie wiedzą, że wyniki lub ceny akcji firmy będą w przy-
szłości rosnąć i dopuszczają się oni manipulacji księgowych.

5.2. Mechanizmy kontroli właścicielskiej 

Kontrola właścicielska korporacji dotyczy sposobów, jakimi zabezpieczają ak-
cjonariusze opłacalność swoich inwestycji. Kluczowe kwestie to:
• Jak akcjonariusze zmotywują menedżerów, aby zapewnili im zwrot inwestycji i zysk?
• Jak zabezpieczą się akcjonariusze przed tym, by menedżerowie nie sprzenie-

wierzyli ich kapitału, lub też, aby ich nie inwestowali w chybione projekty?
• Jak akcjonariusze kontrolują działania menedżerów?

Nie jest zupełnie oczywiste, czy akcjonariusze odzyskają włożony kapitał, ponie-
waż menedżerowie mogliby go np. sprzeniewierzyć. Dlaczego w rozwiniętych go-
spodarkach rynkowych nie robią tego? Dlatego, że w gospodarkach tych odpowied-
nio rozwiązany jest problem kontroli właścicielskiej. W krajach tych do korpora-
cji napływają wielkie kapitały, a akcjonariusze rzeczywiście uczestniczą w zyskach.

Z drugiej strony, w słabiej rozwiniętych krajach, łącznie z gospodarkami trans-
formującymi się, mechanizmy kontroli właścicielskiej są słabo rozwinięte, lub na-
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wet praktycznie nie istnieją. Słabość mechanizmu kontroli właścicielskiej w tych 
krajach prowadzi często do znikania aktywów prywatyzowanych firm spowodowa-
nego przez menedżerów.

Problem kontroli właścicielskiej powstaje w korporacji wtedy, gdy są spełnio-
ne dwa warunki:
• istnieje problem reprezentacji lub konfliktu interesów między akcjonariuszami 

a menedżerami,
• wielkość kosztów transakcyjnych jest na tyle znacząca, że problem reprezenta-

cji nie może być rozwiązany za pomocą umowy.
Dlaczego kontrola właścicielska nie ma znaczenia w przypadku niewystępowa-

nia problemu reprezentacji? Dlatego, że w takim przypadku wszyscy w korporacji 
mogą być zorientowani poprzez system nakazowy na maksymalizację zysku, war-
tości rynkowej, czy na minimalizację kosztów. Podejście takie charakteryzuje neo-
klasyczną teorię firmy, która uważa firmę za „czarną skrzynkę” i za pomocą funkcji 
produkcji zapewnia zmiany na wyjściu adekwatnie do zmian na wejściu, a nie zaj-
muje się tym, jak dochodzi do realizacji tej funkcji produkcji.

Dlaczego samo istnienie problemu reprezentacji nie stanowi racjonalnego 
powodu dla kontroli właścicielskiej? Problem reprezentacji oznacza relacje po-
między dwoma podmiotami – akcjonariuszami i menedżmentem, odznaczający-
mi się ograniczoną racjonalnością oraz niemożnością zaistnienia pełnych związ-
ków umownych pomiędzy nimi. W warunkach pełnych umów wszystko powin-
no być wyspecyfikowane, tj. nie powinny istnieć żadne inne rozwiązania. W wa-
runkach umów niepełnych z jednoczesnym występowaniem problemu repre-
zentacji, znaczącą rolę odgrywa struktura kontroli właścicielskiej. Struktura ta 
jest w zasadzie mechanizmem realizacji rozwiązań, które nie mogły być określo-
ne w umowie. Ściślej ujmując, struktura kontroli właścicielskiej alokuje szcząt-
kowe prawa do zarządzania aktywami firmy, czyli prawa do decydowania o wy-
korzystaniu aktywów w  przypadkach, gdy nie było to określone w umowie 
[Hučka, 2002].

Zasadniczą kwestią kontroli właścicielskiej są następujące pytania: 
• Dlaczego akcjonariusze część swoich środków udostępniają menedżerom kor-

poracji, gdy zarówno teoria, jak i praktyka pokazują, że menedżerowie ma-
jąc dużą wolność w dysponowaniu tymi środkami, są w stanie wielką ich część 
przywłaszczyć? 

• Dlaczego ci akcjonariusze nie opierają się na jakimś mechanizmie kontroli wła-
ścicielskiej?
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Odpowiadając na te pytania skupimy się na dwóch wyjaśnieniach, które mają 
wspólne założenie, że akcjonariusze nie mają żadnych praw kontroli właścicielskiej 
w zamian za udostępnione środki finansowe, ale mają nadzieję na zwrot inwestycji.

Pierwsze wyjaśnienie jest oparte na budowaniu reputacji korporacji i mene-
dżerów. Polega to na tym, że menedżerowie muszą sobie wytworzyć image, aby 
przekonać akcjonariuszy, by im powierzyli swoje pieniądze, oczekując przyszłych 
wypłat dywidend. Dostępne badania pokazują, że nie jest to wystarczające wyja-
śnienie zewnętrznego finansowania korporacji i że konkretne przykłady budowa-
nia reputacji przekształcają się w nie wypełnianie zobowiązań przez menedżerów 
[Shleifer, ViShny, 1997]. 

Drugie wyjaśnienie oparte jest na zbytnim optymizmie akcjonariuszy. Polega 
ono na tym, że akcjonariusze patrząc na wycenę akcji, dają się nabrać na dalsze fi-
nansowanie. Ekstremalną wersją tego podejścia jest schemat piramidy Ponzi’ego, 
w którym akcjonariusze dostarczają zewnętrznych środków, a menedżerowie wy-
korzystują środki finansowe późniejszych akcjonariuszy dla wypłacenia dywiden-
dy wcześniejszym akcjonariuszom i w ten sposób stwarzają iluzję wysokiej stopy 
zwrotu. Oba te wyjaśnienia wskazują na konieczność wprowadzenia jakiegoś me-
chanizmu kontroli właścicielskiej [Shleifer, ViShny, 1997].

Głównym powodem udostępniania środków finansowych przez akcjonariuszy 
korporacjom jest to, że w zamian uzyskują prawo ich kontroli. Takie finansowanie 
zewnętrzne jest umową pomiędzy korporacją, jako osobą prawną a akcjonariusza-
mi, która daje im określone prawa wobec aktywów korporacji. Jeśli menedżero-
wie korporacji naruszą warunki umowy, akcjonariusze mają prawo odwołać się do 
sądu w celu egzekwowania swoich praw. Większość różnic w systemach własno-
ściowych korporacji na świecie polega na różnicach w charakterze prawnych zobo-
wiązań, które mają menedżerowie wobec akcjonariuszy, jak również na różnicach 
w interpretacji tych zobowiązań przez sądy.

Najważniejszym prawem akcjonariuszy jest prawo głosowania nad takimi waż-
nymi posunięciami korporacji, jak fuzje i likwidacje oraz nad powoływaniem skła-
dów rad nadzorczych. Prawo głosu okazuje się jednak zbyt kosztowne, ponieważ 
w większości krajów akcjonariusze nie mogą głosować listownie, ale muszą być 
obecni na walnym zgromadzeniu. Oprócz tego prawa głosu są naruszane, np. po-
przez to, że menedżerowie mieszają się do procesu głosowania, fałszują informa-
cje i starają się zachęcić akcjonariuszy, aby ich popierali. Jednak, pomimo, że ak-
cjonariusze wybierają radę nadzorczą, zarządzający nie muszą koniecznie repre-
zentować ich interesów.
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W krajach OECD sądy ogólnie przyjmują zasadę obowiązku lojalności mene-
dżerów wobec akcjonariuszy. Wyrazem tego są prawne ograniczenia samodzielno-
ści działania menedżerów takie, jak nadmiernie wysokie odprawy, emisja dodat-
kowych akcji dla menedżmentu i ich krewnych. W niektórych przypadkach pra-
wo bezpośrednio zakazuje podzielnego działania, a w innych przypadkach sądy 
zmuszają korporacje do przyjęcia takich statutów, które tego zakazują. Niektóre 
ograniczenia prawne określają granice działania menedżerów, np. poprzez wymóg 
konsultowania głównych decyzji z radą nadzorczą.

Tak jak akcjonariusze, również wierzyciele mają ochronę prawną. Może to być 
prawo do przewłaszczenia aktywów służących, jako zabezpieczenie długów, prawo 
do likwidacji korporacji, która nie płaci długów, prawo do głosowania nad restruk-
turyzacją korporacji i zwalniania menedżerów podczas restrukturyzacji. Ochrona 
prawna wierzycieli jest często skuteczniejsza niż ochrona akcjonariuszy, ponieważ 
niepłacenie długów stanowi bezpośrednie naruszenie umowy kredytowej, które 
może potwierdzić sąd.

Jednak prawa wierzycieli egzekwowane są kosztowną i nieskuteczną drogą, po-
nieważ menedżerowie mogą proces upadłościowy różnymi sposobami wstrzymy-
wać i może on trwać kilka lat. Nieskuteczność i złożoność procesów upadłościo-
wych przyniosła nowe rozwiązania, m.in. polegające na tym, że najpierw zamie-
nia się wszelkie zobowiązania bankrutującej firmy wobec wierzycieli na jej akcje, 
a nowi właściciele akcji mogą decydować, jak dalej postępować z bankrutującą fir-
mą. Należy oczekiwać, że podejście to doprowadzi do obniżenia kosztów transak-
cyjnych egzekwowania praw wierzycieli.

Jeżeli finansowanie bez kontroli okazało się nieskuteczne i jeżeli prawna 
ochrona nie daje dość kontrolnych uprawnień akcjonariuszom i wierzycielom, ko-
nieczne staje się wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów kontroli właści-
cielskiej.

W praktyce gospodarczej stopniowo rozwinęły się różne mechanizmy, które 
mogą zapobiegać wspomnianym problemom kontroli właścicielskiej, lub też je mi-
nimalizować. Można je ogólnie podzielić na dwa rodzaje:
• wewnętrzną kontrolę właścicielską,
• zewnętrzną kontrolę właścicielską.

Wewnętrzna kontrola właścicielska (insider control system) oparta jest na we-
wnętrznej regulacji i kontroli działań korporacji. Kontrola ta nie opiera się o funk-
cjonowanie rynków kapitałowych, ale większe znaczenie przykłada do kontro-
li poprzez koncentrację własności i działanie organów kontrolnych (rady nadzor-
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cze). Jeżeli własność jest skoncentrowana w rękach niewielu akcjonariuszy, każdy 
z nich będzie zainteresowany inwestowaniem w pozyskiwanie informacji o korpo-
racji i monitorowaniem menedżmentu. Ich duży udział w kapitale korporacji daje 
im możliwość skutecznej kontroli menedżmentu, bądź za pomocą prawa głosu, 
bądź też za pomocą ich reprezentacji w organach zarządzających, lub też i tak i tak. 
Podobnie, jeśli dług korporacji skoncentrowany jest w rękach kilku banków, czy 
innych wierzycieli, będą oni mieć również powód do monitorowania menedże-
mentu. Kontrola i monitorowanie menedżmentu jest mniej kosztowne, jeśli dług 
korporacji skoncentrowany jest w rękach małej liczby wierzycieli [Schütte, 2000].

Zewnętrzna kontrola właścicielska (outsider control system) oparta jest na kon-
kurencyjnych rynkach. Najważniejszy jest przy tym rynek kapitałowy. Funkcjonu-
je on tak, że słaba efektywność menedżerów korporacji odbija się na cenach jej ak-
cji. Korporacja taka jest przedmiotem zainteresowania konkurentów, którzy stara-
ją się różnymi środkami uzyskać udziały strategiczne w korporacji, zazwyczaj po-
przez wrogie przejęcie, podczas którego zwykle zmieniany jest nieefektywny za-
rząd i powoływany nowy. Takie zagrożenie może motywować menedżerów, aby 
działali w interesie akcjonariuszy.

5.3. Wewnętrzna kontrola właścicielska

Wewnętrzna kontrola właścicielska oparta na wewnętrznej regulacji i kontro-
li działalności korporacji przykłada znaczenie do obniżenia kosztów reprezentacji 
i koordynacji. Polega na wspólnym prowadzeniu kontroli majątku trwałego i za-
dłużenia i tym samym minimalizuje skłonność do ryzyka. Należy rozróżnić nastę-
pujące podejścia do wewnętrznej kontroli właścicielskiej [Schütte, 2000]:
• kontrola poprzez majątek trwały,
• kontrola poprzez zadłużenie,
• kontrola poprzez pośredników finansowych.

Kontrola poprzez majątek trwały dotyczy sposobów obniżania kosztów przed-
stawicielstwa przy ochronie majątku właścicieli. W praktyce można wyróżnić trzy 
sposoby tego typu kontroli, z których dwa zapewniają kontrolę ex ante, a trzeci 
kontrolę ex post. Są to:
• umowy o stosunku reprezentacji (ex ante),
• menedżerskie pakiety akcji (ex ante),
• instytucje ochrony praw akcjonariuszy (ex post).
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Pierwszy sposób wychodzi z założenia, że możliwe są skuteczne konstrukcje 
umów o reprezentacji ex ante. O ile akcjonariusze są w stanie definiować funk-
cje menedżerskich wynagrodzeń, to menedżerskie preferencje i ich skłonność 
do ryzyka mogą powodować optymalną ich skuteczność (wewnętrzną struktu-
rę władania korporacją – corporate governance) w taki sposób, aby menedże-
rowie, chcąc, czy nie chcąc, maksymalizowali wypłatę dywidendy adekwat-
nie do własnych wynagrodzeń. Jeśli wypłata wynagrodzenia menedżerów za-
leży od efektów ich pracy, to ich motywy są z godne z motywami akcjonariuszy. 
Akcjonariusze mogą w ten sposób zmniejszyć koszty monitorowania. Umowa 
o reprezentacji jest przepisem, który określa zależności pomiędzy kluczowy-
mi zmiennymi a wynagrodzeniem menedżerów. Dokładne i jasne sformułowa-
nie umowy dla różnych ewentualnych sytuacji, które mogą zaistnieć podczas 
długookresowych relacji przedstawicielstwa, a także jej egzekwowalność jest 
jednak kosztowna. Oprócz tego menedżerowie, którzy mają opory przed ryzy-
kiem, będą żądali premii jako rekompensaty za ponoszenie ryzyka, co akcjona-
riuszom przynosi dalsze koszty. Z tej perspektywy optymalna umowa o przed-
stawicielstwie musi stanowić kompromis między kontrolą zachowań menedże-
rów a ponoszeniem ryzyka.

Drugim, uzupełniającym sposobem porządkującym ex ante interesy menedże-
rów i akcjonariuszy są menedżerskie pakiety akcji, co oznacza przemianowanie re-
lacji finansowych na relacje reprezentacji. Sposób ten wychodzi z założenia, że 
rozbieżność interesów akcjonariuszy i menedżerów można zmniejszyć, jeśli me-
nedżer jest akcjonariuszem korporacji. W praktyce ten efekt bodźcowy jest obni-
żony poprzez tzw. umocnienie pozycji menedżera. Mówi się, że menedżerowie się 
umacniają, jeśli zatwierdzeni zostają na długi okres przez walne zgromadzenie ak-
cjonariuszy lub też poprzez wielkość ich udziałów własnościowych i odpowiadają-
cego im zakresu praw. Umocnienie takie może oczywiście motywować menedże-
rów do dbania o własne interesy. 

Trzeci sposób oparty jest na kontroli ex post za pomocą instytucji stworzonych 
dla ochrony praw akcjonariuszy. Przede wszystkim chodzi tu o kontrolę menedże-
rów przez radę nadzorczą. Dalej chodzi uzupełniające zabezpieczenia zewnętrz-
ne, zmniejszające asymetrię informacyjną i chroniące interesy właścicieli, jak np. 
obowiązek ujawniania posiadanych informacji lub badanie dokumentów księgo-
wych przez niezależnych audytorów.

Wszystkie przytoczone regulacje ex ante i instytucje kontrolne ex post chronią-
ce interesy akcjonariuszy obniżają koszty reprezentacji.
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Powstaje kwestia, czy na wynik produkcyjny korporacji ma wpływ stopień jej 
zadłużenia w stosunku do jej majątku i jakie są związki pomiędzy bodźcowym od-
działywaniem długu na menedżerów a kosztami reprezentacji. Innymi słowy mó-
wiąc pojawia się kwestia drugiej ze wspomnianych metod podejścia do wewnętrz-
nej kontroli właścicielskiej, tj. metodzie opartej na kontroli poprzez zadłużenie.

Wierzyciele są w czasowym związku finansowym z korporacją. Kontrolują oni 
menedżerów za pośrednictwem jasno sformułowanych warunków umowy pożycz-
ki, która ma zdefiniowane terminy, kwoty rat i oprocentowanie. W przypadku ban-
kructwa korporacji wierzyciele stają się stroną w postępowaniu i ze wszech sił sta-
rają się kontrolować korporację. Mogą oni zdecydować o zmianie jej zarządu. Ban-
kructwo jest zawsze kosztowne dla menedżerów, ponieważ ogranicza ich wolność 
i różne ich korzyści, pogarsza ich reputację i zwiększa prawdopodobieństwo ich 
zwolnienia, a więc zadłużenie ma dla menedżerów znaczący efekt motywujący do 
unikania bankructwa.

Kluczowa dla skuteczności kontroli korporacji jest koncepcja przepisów praw-
nych dotyczących sytuacji bankructwa, która występuje w danym kraju. W prakty-
ce możemy obserwować różne podejścia do kontroli za pośrednictwem zadłużenia.

Na przykład głównym celem prawa amerykańskiego jest utrzymanie działal-
ności gospodarczej pożyczkobiorcy. W przypadku kłopotów finansowych, zarząd 
pożyczkobiorcy może wystąpić z prośbą o zatwierdzenie restrukturyzacji korpo-
racji. Akceptacja restrukturyzacji chroni korporację przed działaniami wierzycie-
li, pozwala zarządowi działać i rozpocząć restrukturyzację. Kontrolę nad aktywa-
mi utrzymuje pożyczkobiorca, a zarząd i akcjonariusze utrzymują w ten sposób 
ogromną siłę przetargową. Zarząd cieszy się osobliwą wolnością wobec wierzycie-
li we wszystkich sprawach korporacji, a jego zobowiązania umowne są względnie 
słabe [Hučka, 2002].

Inna sytuacja jest w Niemczech. Głównym celem prawa niemieckiego jest jak 
najlepsze zaspokojenie wierzycieli, a nie ochrona i utrzymanie działalności gospo-
darczej dłużnika, jako że najwyższym priorytetem jest szybka likwidacja aktywów, 
nawet w ramach rozliczania bieżących operacji korporacji. To silnie dyscyplinuje 
menedżerów. Wierzyciele mogą zwiększyć ten nacisk poprzez wykorzystanie po-
ręczeń i zastawów na aktywach dłużnika. To daje im dodatkowe zabezpieczenie 
umowne przed oportunizmem menedżerów. Skuteczne narzędzia kontroli zadłu-
żenia wspólnie z silnymi bodźcami instytucjonalnymi umożliwiającymi zaangażo-
wanie w kontrolę zadłużenia zadecydowały o tym, że niemieckie banki uzyskały 
znaczące udziały własnościowe w sektorze przedsiębiorczości.
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Przeciwstawne podejścia do kontroli zadłużenia w USA i w Niemczech ukazu-
ją znaczenie odpowiedniej bazy instytucjonalnej kontroli zadłużenia w systemach 
z kontrolą wewnętrzną, gdzie banki i inni wierzyciele odgrywają najaktywniej-
szą rolę zarówno w kontroli majątku, jak i zadłużenia. Banki mogą korzystać z sil-
nego i godnego zaufania prawa dla ustalania skutecznej struktury kontroli właści-
cielskiej korporacji z dominacją bankową. Może to powstrzymywać menedżerów 
przed zachowaniami oportunistycznymi i powodować prowadzenie przez nich po-
lityki maksymalizującej wartość korporacji.

Zatem zadłużenie obniża koszty przedstawicielstwa w ten sposób, że wiąże za-
rząd, zarówno umowami jasno sprecyzowanymi (przede wszystkim przeciw możli-
wemu bankructwu), jak i umowami bezwarunkowymi (zwłaszcza dotyczącymi wa-
runków prolongaty zadłużenia). Dlatego zadłużenie nie może zapewnić doskona-
łej zgodności interesów menedżerów i akcjonariuszy ze względu na przeciwstaw-
ne interesy akcjonariuszy (maksymalizacja zysku) i wierzycieli (zapewnienie płyn-
ności). Dług po prostu zmusza zarząd do przyjęcia polityki odpowiedniej dla ge-
nerowania zysku i w ten sposób ogranicza ryzyko niewypłacalności. Z punktu wi-
dzenia akcjonariuszy nie jest to polityka optymalna, jednakże jest bliższa ich inte-
resom, niż ewentualny oportunizm menedżerów, bez motywacji wywołanej zadłu-
żeniem. Zadłużenie możemy więc uważać za odpowiednie narzędzie zwiększania 
efektywności korporacji.

Z drugiej strony, zadłużenie tworzy także koszty reprezentacji. Negatywne 
oddziaływanie zadłużenia przejawia się w tym, że podczas, gdy z jednej strony 
narzuca pewną dyscyplinę zarządowi poprzez groźbę bankructwa, to z drugiej 
strony zadłużenie poszerza ramy finansowe działania zarządu i w ten sposób daje 
mu możliwość marnotrawstwa, czy też zużywania więcej zasobów w związku z 
realizacją własnych interesów. Wyższe prawdopodobieństwo bankructwa wywo-
łane zadłużeniem będzie także źródłem nacisku na menedżerów, ponieważ ban-
kructwo jest dla nich kosztowne.

Jeżeli korporacja jest zadłużona, powstaje konflikt interesów pomiędzy akcjo-
nariuszami (właścicielami) a wierzycielami, co stwarza problem reprezentacji in-
dukowany zadłużeniem. W okresie nacisku finansowego na korporację, istnieje 
zgoda pomiędzy zarządem a akcjonariuszami obniżająca efektywność. Obie strony 
są skłonne ponosić nadmierne ryzyko inwestycyjne, ponieważ w przypadku powo-
dzenia takich inwestycji przynoszą im one adekwatne korzyści, a w przypadku nie-
powodzenia przynoszą głównie straty wierzycielom. Problem może być szczegól-
nie drastyczny w przypadku zagrożenia niewypłacalnością, gdy zarówno zarząd, 
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jak i akcjonariusze prowadzą ryzykowną politykę. Skuteczne rozwiązanie tego pro-
blemu polega na połączeniu wszystkich finansów korporacji, zarówno jej zadłuże-
nia, jak i jej majątku i skupieniu ich w rękach jednej instytucji, będącej głównym 
podmiotem kontroli właścicielskiej.

Skuteczna struktura kontroli właścicielskiej wymaga takich rozwiązań insty-
tucjonalnych opierających się (trzecie rozwiązanie) na kompetentnych instytu-
cjach chroniących prawa akcjonariuszy, które łączą zalety delegowanego moni-
toringu, w tym kontroli, jak również zalety połączenia kontroli zadłużenia i ma-
jątku w rękach jednej instytucji. Przy założeniu, że instytucja ta sama jest sku-
tecznie kontrolowana, to ta instytucja pośrednicząca jest w stanie zaprojektować 
skuteczną strukturę władania korporacją i stworzyć optymalną strukturę finan-
sową. W takim przypadku może ona zapewnić korporacji dostarczenie zewnętrz-
nego finansowania w takiej proporcji zadłużenia do majątku własnego, która po-
przez oddziaływanie na motywację menedżerów minimalizuje koszty przedsta-
wicielstwa.

Jaka to miałaby być instytucja i który typ pośrednictwa finansowego najlepiej 
nadaje się do funkcji monitorującej i motywującej? Okazuje się, że najlepszymi 
tego typu instytucjami są banki uniwersalne. Dlaczego?

Po pierwsze, banki mają szczególny interes w pozyskiwaniu wiarygodnych in-
formacji o swoich dłużnikach, ponieważ w przypadku ich bankructwa znajdują się 
na ostatnich pozycjach w roszczeniach przy ich likwidacji.

Po drugie, banki mają dostęp do informacji o swoich dłużnikach, którego nie 
mają akcjonariusze, którzy muszą polegać na informacjach publikowanych przez 
korporację, lub też przez niezależne agencje.

Po trzecie, banki mogą zyskać motywację również do tego, aby dbać też o inte-
resy akcjonariuszy poprzez posiadanie odpowiednich udziałów w korporacji. Sta-
nowi to przesłankę dla nieograniczonego przepływu informacji pomiędzy sekto-
rem wierzycielskim i inwestycyjnym banku.

Podsumowując, odpowiednio zdywersyfikowany pośrednik, posiadający odpo-
wiednią ilość akcji i praw wierzycielskich, ma motywację do wspierania polityki 
korporacji zorientowanej na maksymalizację zysku. Bank uniwersalny jest typem 
pośrednika, który okazuje się najodpowiedniejszy dla prowadzenia delegowanego 
monitoringu i kontroli.
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5.4. Zewnętrzna kontrola właścicielska

Zewnętrzna kontrola właścicielska wynika z teorii, według której głównym ce-
lem korporacji jest maksymalizacji korzyści akcjonariuszy, tj. właścicieli korpora-
cji. System zewnętrznej kontroli właścicielskiej implikuje rozproszenie własności 
długu i majątku i wspiera w ten sposób przejrzystość rynku. Akcjonariusze pre-
ferują orientację portfolio, a rynek kapitałowy jest ważnym mechanizmem kory-
gującym działania zarządów. Właściciele i zarządy są w takim systemie bardziej 
rozdzieleni. Interesy zarządu mogą być sprzeczne z interesami właścicieli, ponie-
waż wynajęci menedżerowie chcieliby maksymalizować swoje dochody. Powstaje 
w ten sposób wcześniej opisany problem reprezentacji. Menedżerowie mają inte-
res w tym, aby zarówno kapitał, jak i zysk był reinwestowany w korporację i w ten 
sposób zapewniony został jej wzrost i stabilne funkcjonowanie, natomiast akcjona-
riusze mają interes w tym, aby móc inwestować zyski ewentualnie gdzie indziej, 
lub też wydać je na własną konsumpcję.

Teoria neoklasyczna przez długi czas popierała istnienie problemu kontroli 
właścicielskiej korporacji. Nacisk był w niej kładziony na maksymalizację zysku 
korporacji. Neoklasyczne podejście metodologiczne, reprezentowane przez Fried-
mana twierdziło, że preferencje i motywacje menedżerów i właścicieli nie mają 
żadnego znaczenia dla pozytywnej analizy ekonomicznej. Podejście to oparte na 
funkcjonowaniu rynku towarów i usług pokłada wielkie zaufanie w mechanizmie 
rynkowym i konkurencji, jako takiej. Niemniej neoklasyczny paradygmat doskona-
łego rynku i konkurencji doskonałej jest konstrukcją teoretyczną, która nie przy-
staje do rzeczywistego świata niedoskonałej konkurencji i niedostatku informa-
cji [krugman, 2009]. W takich okolicznościach na decyzje korporacyjne wpływają 
bardziej złożone motywy, niż tylko maksymalizacja zysku. Ponieważ zasady te nie 
mogą zupełnie ograniczyć wolności decyzyjnej menedżerów, na porządku dzien-
nym staje kwestia kontroli korporacji. Podejście neoklasyczne, oparte na funkcjo-
nowaniu rynku przełożone zostało na podejście oparte na rynku pracy menedże-
rów i rynku kontroli korporacji. Zgodnie z podstawową logiką podejścia do kontro-
li poprzez rynek, nieskuteczność na rynkach wschodzących i schyłkowych jest po-
wodowana decyzjami menedżerów korygowanymi przez zagrożenie wartości ich 
menedżerskiego kapitału sygnalizowane przez rynek pracy menedżerów lub też 
przez zagrożenie w postaci odebrania im kontroli nad korporacją.

Narzędzie instytucjonalne kontroli korporacji stanowi rynek, którego rola ob-
jawia się w przypadku różnicy pomiędzy rzeczywistą obniżoną wartością rynkową 
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źle funkcjonującej korporacji, która sygnalizowana jest poprzez rynek kapitałowy 
a możliwym podwyższeniem wartości jej aktywów, gdyby były zarządzane przez 
inną korporację lub osobę, która przejęła tę korporację i wykorzystywała jej ak-
tywa w skuteczniejszy sposób. Potencjalny zysk, który wynika z tej różnicy silnie 
motywuje podmiot przejmujący do przejęcia.

Mała efektywność zarządu odzwierciedla się we względnie niskich cenach akcji 
korporacji. Podmiot przejmujący ma więc motywację do uzyskania strategicznych 
udziałów w korporacji, wymienić nieefektywny zarząd i powołać nowy, który będzie 
zarządzać w sposób bardziej adekwatny do motywacji właścicieli. Skuteczniejsza po-
lityka wywoła następnie wzrost cen akcji korporacji. Źródłem zysku podmiotu przej-
mującego jest obniżenie kosztów reprezentacji, co podwyższa wartość aktywów kor-
poracji pod rządami nowych właścicieli, w porównaniu z poprzednimi.

Dyscyplinująca funkcja przejęcia oparta jest na tezie, że rynek kapitałowy jest 
jedynym obiektywnym miernikiem efektywności menedżerów [manne, 1965]. Za-
kłada ona hipotetycznie, że rzeczywista i potencjalna konkurencja pomiędzy ze-
społami menedżerskimi na rynku pracy menedżerów podnosi wartość aktywów 
i ogranicza wolność menedżerów w ich dążeniu do niezyskownych dla korpora-
cji celów. Prawdopodobnym wynikiem jakichkolwiek niezyskownych działań jest 
obniżenie ceny akcji korporacji i stworzenie bodźca dla konkurenta do pozyskania 
własności aktywów, gdyby przekierować ich wykorzystanie wraz z wymianą do-
tychczasowego zarządu w trakcie procesu przejęcia. Oczywiście im większe jest 
odchylenie działań zarządu od celu maksymalizacji wartości korporacji, tym bar-
dziej korporacja podatna jest na przejęcie. W tym sensie rynek jest uważany za je-
den z najefektywniejszych mechanizmów kontroli korporacji będący w dyspozy-
cji akcjonariuszy.

Istnieje wiele metod przejmowania kontroli nad źle zarządzaną korporacją. 
Przy nie wrogim przejęciu, akcjonariusze wspólnie z zarządem świadomie i ce-
lowo decydują o określonym typie akwizycji lub fuzji, który przyniesie korpo-
racji efekt synergiczny, niezbędną dywersyfikację, a często również oszczędno-
ści na podatkach. Przy wrogim przejęciu, jeżeli akcjonariusze nie są zadowole-
ni z odnoszonych korzyści ze swoich udziałów, a więc i z pracy zarządu, decy-
dują się sprzedać swoje udziały bez wiedzy zarządu i pozostałej części akcjo-
nariatu. Oferta taka kończy się dla nich sukcesem, jeżeli jakiś podmiot obej-
mie strategiczne udziały w korporacji, co pozwala mu skutecznie kontrolować 
jej zarząd. Inną metodą umożliwiającą objęcie kontroli nad korporacją jest ku-
powanie akcji stopniowo na rynku kapitałowym, lub też uzyskanie wielkiego 
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udziału poprzez zakup pakietów akcji od indywidualnych, czy instytucjonal-
nych inwestorów.

Rynek, a konkretnie jego niekiedy bezwzględne reguły, powoduje zwiększe-
nie skuteczności zarządu w ramach procesu kontroli korporacji dwiema drogami. 
Z jednej strony opisane wyżej metody zmian w procesie kontroli korporacji mogą 
zwiększyć cenę rynkową korporacji dzięki restrukturyzacji jej aktywów i zmianie 
polityki. Z tego punku widzenia rynek w procesie kontroli korporacji jest integral-
ną częścią rynku pracy menedżerów. Na tym rynku aktywnymi graczami są me-
nedżerowie, podczas, gdy akcjonariusze odgrywają pasywną rolę. Specjaliści od 
przejęć stale monitorują i oceniają korporację i konkurencję pomiędzy zespołami 
menedżerów łącznie z aktualnie zarządzającym. Jeżeli zespół ten zawodzi, drogą 
konkurencji jego rolę przejmuje zespół, wobec którego zakłada się, że będzie efek-
tywniej wykorzystywał aktywa korporacji. Akcjonariusze danej korporacji wybie-
rają najwyższą premię, którą oferuje im rynek i w ten sposób pasywnie przyczy-
niają się do działania sił rynkowych. Ich funkcją jest rola sędziego w konkurencji 
zespołów menedżerów, bo to właśnie oni mają największe prawo do kontroli zaso-
bów danej korporacji.

Z drugiej strony, ukryte niebezpieczeństwo zmiany kontroli spowodowane 
złym zarządzaniem i spadającymi cenami akcji, może samo w sobie dyscyplino-
wać menedżerów i nakierować ich motywację zgodnie z celami akcjonariuszy. Po-
tencjalna konkurencja nakłoni więc zarząd do efektywnego wykorzystywania ak-
tywów korporacji. Obie drogi będą nie tylko wpływać na motywację zarządu, ale 
także prawdopodobnie doprowadzą do skutecznej kontroli korporacji za pomocą 
takich narzędzi, jak sposób wynagradzania zarządu, menedżerskie udziały i efek-
tywna struktura kapitałowa korporacji.

Skuteczność rynku dla kontroli korporacji, a zatem i obniżenia kosztów repre-
zentacji oparta jest na trzech głównych założeniach.

Po pierwsze, musi istnieć wysoka pozytywna korelacja pomiędzy efektywno-
ścią zespołów menedżerskich a ceną akcji korporacji. Wymaga to, aby ceny akcji 
na rynku ściśle odzwierciedlały zyskowność korporacji. 

Po drugie, jeśli chodzi o motywację przejmującego, muszą zostać usunięte 
bodźce wywołujące nieskuteczność rynku dla kontroli korporacji. Jeżeli podmiot 
przejmujący dąży do innych celów, niż zwiększenie skuteczności zarządu, nie bę-
dzie to miało pozytywnych skutków dla korporacji. 

Po trzecie, dopóki rynek kapitałowy jest skuteczny, a motywacja podmiotu 
przejmującego zorientowana jest na wzrost wartości korporacji, to mechanizm 
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przejęcia nie może być hamowany przez pasożytujących akcjonariuszy, przez 
obronne posunięcia aktualnego zarządu, lub też przez środki instytucjonalne 
zwiększające koszty transakcyjne przejęcia.

W praktyce te trzy główne założenia nie są nigdy w pełni spełniane. Empi-
ryczne testowanie skuteczności rynku dla kontroli korporacji przyniosło wiele in-
formacji, które prowadziły do wielu krytycznych zastrzeżeń wobec przejęcia, jako 
mechanizmu kontroli korporacji [romanowska, 1997].

Pierwszym krytycznym zastrzeżeniem jest to, że proces przejęcia może być 
ograniczany przez tzw. problem ,,pasażera na gapę”, powodowany rozproszeniem 
akcjonariuszy w wielkich korporacjach. Mali akcjonariusze mogą, w przypadku 
oferty ze strony podmiotu przejmującego, spekulatywnie odstąpić od sprzedaży 
swoich akcji oczekując, że będą mieli z nich zysk po nastąpieniu przejęcia. W wy-
niku tego przejęcie może nie nastąpić, jeżeli koszty akwizycji wzrosną nadmiernie, 
a planujący zakup musieliby odmówić potencjalnych zysków obecnym akcjonariu-
szom. Problem ,,pasażera na gapę” można ograniczyć różnymi środkami (np.: po-
dwójne oferty lub obowiązujące w danym kraju prawo dotyczące akwizycji).

Drugim krytycznym zastrzeżeniem jest to, że zagrożenie przejęciem może po-
budzić zarząd do skupienia się na maksymalizacji wyników korporacji w krótkim 
okresie czasu kosztem inwestycji długookresowych. W wyniku tego może być tak, 
że te korporacje, które zorientowane są na inwestycje długookresowe będą niedo-
wartościowane na rynku kapitałowym w porównaniu z korporacjami zorientowa-
nymi krótkookresowo i staną się atrakcyjniejsze do przejęcia.

Trzecie krytyczne zastrzeżenie oparte jest na tym, że rynek wraz z przejęciem 
zmienia relacje umowne, które istniały przed przejęciem. W umowach korpora-
cji zakłada się, że istnieje seria długookresowych umów, które wspierają inwesty-
cje w specyficzne aktywa. Jednakże na aktywnym rynku w przypadku przejęć, ta-
kie długookresowe umowy stają się niestabilne, ponieważ nowi właściciele nie są 
związani istniejącymi umowami, zwłaszcza takimi, które mogą być dla nich nie-
wygodne.

Czwarte natomiast krytyczne zastrzeżenie dotyczy możliwości manipula-
cji przez menedżerów rynkiem w związku z przejęciem dla umocnienia swoich 
pozycji. Przez kosztowne inwestycje menedżerów w pozyskiwanie informacji, 
może dojść do sytuacji, kiedy będą nieusuwalni i niezastępowalni ze względu na 
wysokie koszty takiej zmiany. Strategia taka umożliwia im żądanie wyższych re-
kompensat. Koszty transakcyjne związane z takimi rekompensatami mogą być 
znaczne.
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Ostatni problem powstaje, gdy menedżerowie przyjmą szereg obronnych tak-
tyk przeciw przejęciu, a następnie ich zwolnieniu. Te taktyki obronne opisane są 
w dalszej części niniejszego opracowania.

W związku z rynkiem, jako narzędziem kontroli korporacji interesy akcjonariu-
szy i menedżerów mogą się znacznie różnić. Podczas, gdy akcjonariusze, przyjmu-
jąc ofertę przejęcia, mogą zarobić, natomiast zarząd może stracić poczucie pew-
ności, wynagrodzenia i reputację w przypadku jego zmiany. Ten potencjalny kon-
flikt interesów doprowadził do dwóch różnych teorii dotyczących wykorzystania 
taktyk obronnych. Teoria tzw. menedżerskiego „okopania się” twierdzi, że postawa 
obronna przeciwko przejęciu przyjmowana jest przez menedżerów w celu ochro-
ny ich własnych interesów i pozycji. Próby umyślnego zwiększenia kosztów prze-
jęcia i obniżenia jego zyskowności dla podmiotu przejmującego, może go zniechę-
cić do kontynuowania swoich wysiłków, a tym samym osłabia to oddziaływanie 
rynku. Mogą w ten sposób ucierpieć akcjonariusze, ponieważ mogą również stra-
cić potencjalny zysk, który mogliby osiągnąć po przejęciu.

Oprócz teorii tzw. menedżerskiego „okopania się” istnieje teoria o interesach 
akcjonariuszy, która zakłada, że mechanizmy monitorowanie zarządu są wystarcza-
jące dla ochrony majątku akcjonariuszy, a tym samym wykorzystanie taktyk obron-
nych nie będzie skutkować brakiem skuteczności zarządu. Dlatego opór przeciw-
ko przejęciu przynosi korzyści również akcjonariuszom, ponieważ przyczynia się 
do podwyższenia stabilności i ciągłość zarządu, a przyjęcie taktyki obronnej może 
zniechęcić zarząd do realizacji interesów krótkoterminowych i spowodować przy-
jęcie długookresowej perspektywy w jego decyzjach. 

Akcjonariusze i zarządy korporacji rozwinęły wiele obronnych metod i stra-
tegii przeciw wrogim przejęciom, przy czym skuteczność i realizacja tych metod 
i  strategii różni się w różnych krajach i na różnych etapach rozwoju gospodar-
czego. Poniżej prezentujemy przegląd metod i strategii obronnych stosowanych 
zwłaszcza w korporacjach angloamerykańskich [Schütte, 2000]:
• podwójna rekapitalizacja akcji, gdy akcje z ograniczonym prawem głosu zamie-

niane są na zwykłe akcje; prowadzi to do wzrostu siły głosu menedżerów z re-
latywnie małym pakietem akcji, bez zwiększenia ich inwestycji w akcje;

• eliminacja skumulowanego wyboru ze statutu korporacji; skumulowany wybór 
uprawnia akcjonariuszy do oddania wszystkich głosów na jednego kandydata, 
zamiast rozdzielić je na kilku kandydatów; pozwala to podmiotowi przejmują-
cemu uprościć zmiany w zarządzaniu i tym samym eliminacja skumulowanego 
wyboru może zapobiec przejęciu;
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• zabezpieczenia przeciwko przejęciu w statucie korporacji, określane, jako sta-
tutowe środki zabezpieczające, które polegają np. na przegłosowaniu przejęcia 
większością dwóch trzecich głosów, lub też na ustaleniu minimalnej ceny od-
kupu akcji od drobnych akcjonariuszy w przypadku przejęcia;

• celowe odkupy udziałów, zwane „zieloną pocztą”, gdy dana korporacja odkupi 
pakiet akcji od przejmującego podmiotu oferując atrakcyjną premię ponad ryn-
kową cenę akcji. Formą takich odkupów są często umowy stabilizacyjne, któ-
re zakazują podmiotowi przejmującemu posiadać więcej niż określony procent 
majątku korporacji w określonym okresie czasu;

• rozprawa sądowa pomiędzy podmiotem przejmowanym i przejmującym w celu 
uniknięcia przejęcia; podmiot przejmujący musi zostać oskarżony np. o prak-
tyki monopolistyczne; spór sądowy znacznie spowalnia proces przejęcia oraz 
zwiększa jego koszty, ewentualnie akcjonariusze mogą korzystać z wyższej dy-
widendy, jeżeli opóźnienie przejęcia wynikające z procesu sądowego umożliwi 
zarządowi zainicjowanie licytacji w celu odkupu akcji;

• ,,trujące pigułki”, polegające na udzieleniu specjalnych praw i przywilejów akcjo-
nariuszom w przypadku możliwej zmiany w zakresie kontroli korporacji – przykła-
dem tzw. ,,trujących pigułek” są np. uprzywilejowane prawa subskrypcyjne;

• ,,złote spadochrony” oznaczają postanowienia w umowach o pracę, zapewnia-
jące odprawy pieniężne menedżerom po ewentualnym przejęciu;

• obronna restrukturyzacja korporacji, jako odpowiedź na próbę wrogiego prze-
jęcia może być przeprowadzona kilkoma sposobami; jednym z nich jest zmiana 
struktury kapitałowej poprzez emisję nowych akcji w celu obniżenia udziałów 
podmiotu przejmującego, a tym samym jego prawa głosu; zwiększenie stosun-
ku zadłużenia do majątku własnego korporacji także może pokrzyżować pla-
ny podmiotu przejmującego w związku z ograniczeniem możliwości wykorzy-
stania aktywów danej korporacji w celu zabezpieczenia środków finansowych 
potrzebnych dla realizacji przejęcia; zarząd może się także zaangażować w re-
strukturyzację aktywów doprowadzając do rozpadu przejmowanego przedsię-
biorstwa i wydzielenia najbardziej lukratywnych jednostek w celu obniżenia 
atrakcyjności korporacji.

Z punktu widzenia teorii kosztów transakcyjnych, istnieją trzy źródła kosztów 
przejęcia [Schütte, 2000]:
• obronne działania zarządu,
• koncentracja akcji,
• regulacja procesu przejęcia.
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Opór zarządu przeciwko przejęciu obejmuje szeroką gamę obronnych taktyk, 
omówionych wcześniej. Im większą wolność wykorzystania środków obronnych 
ma zarząd, tym niższe prawdopodobieństwo powodzenia przejęcia, a tym samym 
większe będą koszty przejęcia. Środki obronne mogą zostać zastosowane nie tyl-
ko w trakcie walki o przejęcie, ale już długo przed nią. Zarząd może np. starać 
się umocnić swoją pozycję się za pomocą umów holdingowych z filiami korpora-
cji i pokrewnymi korporacjami. Jeżeli dochodzi do oferty przejęcia, a dostatecznie 
wysoka część akcji jest w posiadaniu pokrewnych korporacji, których udziały ma 
dana korporacja, to dla podmiotu przejmującego bardzo trudne jest zgromadzić 
pakiet akcji większy, niż pakiet kontrolowany przez aktualny zarząd. Jeżeli środo-
wisko instytucjonalne pozwala na takie jednostronne lub wzajemne umocnienie, 
wysokie koszty transakcyjne mogą przeszkodzić w przeprowadzeniu przejęcia.

Także skoncentrowana własność obniża przejrzystość informacyjną rynku kapi-
tałowego. W przypadku oferty przejęcia skoncentrowana własność akcji może do-
prowadzić do wzrostu kosztów akwizycji. Koszty te rosną ze względu na znaczną 
siłę przetargową wielkich akcjonariuszy wobec podmiotu przejmującego. Podmiot 
ten zmuszony jest do zapłacenia odpowiedniej premii, ponieważ aktualni właści-
ciele wiedzą, że podmiot przejmujący nie może kupić odpowiedniej ilości akcji na 
wolnym rynku.

Koszty transakcyjne mogą jednak być nieproporcjonalne ze względu na pro-
blem przeciągania sprzedaży akcji przez aktualnych akcjonariuszy. Mali i rozpro-
szeni akcjonariusze mają silną motywację utrzymania swoich akcji, aby później 
mieć korzyści z restrukturyzacji korporacji po przejęciu. Problem odmowy sprze-
daży akcji wzrasta przez to, że akcjonariusze oczekują wzrostu ich ceny po przeję-
ciu, zakładając, że on nastąpi.

W teorii problem odmowy sprzedaży akcji, najskuteczniej może być rozwią-
zywany ofertą, która uwarunkowana jest odkupem całego pakietu akcji danej kor-
poracji. Jednak w praktyce oferta taka nie jest wiarygodna, ponieważ pojedynczy 
akcjonariusz oczekuje, że cena akcji wzrośnie po przejęciu w większym stopniu, 
niż premia oferowana przez podmiot przejmujący. Podmiot ten tworzy więc ofer-
ty bezwarunkowe, lub też uwarunkowane zakupem mniejszym, niż 100% akcji da-
nej korporacji. Praktyka pokazuje, że oferty bezwarunkowe są lepsze dla pokona-
nia motywacji odmowy sprzedaży niż oferty warunkowe. Jest tak dlatego, że ak-
cjonariusze chętniej sprzedają swoje akcje, ponieważ realizują premię związaną 
z ofertą bez względu na wynik próby przejęcia. W przypadku oferty warunkowej 
akcjonariusze otrzymują premię tylko w przypadku, gdy doprowadzi ona do prze-
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jęcia. Z drugiej strony, spekulacyjne oczekiwania odpowiedniego wzrostu ceny ak-
cji korporacji po przejęciu dodaje jej akcjonariuszom motywacji do wstrzymania 
się od sprzedaży akcji. Motywacja ta jest oczywiście większa w przypadku oferty 
warunkowej, niż bezwarunkowej. Przy innych okolicznościach nie zmienionych, 
więcej akcjonariuszy będzie sprzedawać w przypadku oferty bezwarunkowej, któ-
ra ma dlatego większe szanse powodzenia i stwarza mniejsze koszty transakcyjne. 

Pozostaje nam omówić problem ofert częściowych i ofert pełnych. Oferty czę-
ściowe obniżają motywację do wstrzymania się od sprzedaży akcji skuteczniej, niż 
oferty pełne, ponieważ akcjonariusze, którzy zdecydują się zaoferować część akcji 
podmiotowi przejmującemu również będą korzystać na działaniach restrukturyza-
cyjnych po przejęciu. Oferta częściowa obniża więc koszty transakcyjne uzyskania 
pakietu kontrolnego korporacji.

W przypadku ofert pełnych, motywacja do odmowy sprzedaży akcji może zo-
stać wyeliminowana poprzez dwie transze oferty zakupu. W przypadku takiej ofer-
ty podmiot przejmujący oferuje wyższą cenę za akcje w pierwszej transzy zakupu, 
niż za pozostałe. Może to np. dotyczyć pierwszych 50% akcji, a po przejęciu pod-
miot przejmujący może wywierać nacisk na akcjonariuszy, aby sprzedali akcje po 
niższej cenie. Stanowi to mocną broń przeciwko opierającym się akcjonariuszom. 





Rozdział szósty

Społeczna odpowiedzialność
korporacji





6.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności korporacji

Nieodłączną kwestią koalicyjności interesariuszy korporacji jest sprawa jej spo-
łecznej odpowiedzialności (CSR – Corporate Social Responsibility), a to z kolei wią-
że się z dążeniem do długookresowego, zrównoważonego rozwoju korporacji. Gene-
ralnie rzecz biorąc społeczna odpowiedzialność korporacji znajduje wyraz w rzeczy-
wistym kształtowaniu koalicji zarówno jej zewnętrznych, jak i wewnętrznych intere-
sariuszy. Oznacza to swego rodzaju harmonię współdziałania wszystkich interesariu-
szy na rzecz zrównoważonego rozwoju korporacji. Podmiotem inicjującym powinna 
tutaj być sama korporacja, a w zasadzie jej kierownictwo (zarząd).

Koncepcja społecznej odpowiedzialności pojawiła się po raz pierwszy w la-
tach pięćdziesiątych XX wieku najpierw, jako społeczna odpowiedzialność przed-
siębiorcy, a następnie rozwijała się ona, jako społeczna odpowiedzialność przed-
siębiorstw. Procesy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w latach osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych XX wieku doprowadziły do poszerzenia koncepcji spo-
łecznej odpowiedzialności i pojawienia się kwestii społecznej odpowiedzialności 
korporacji. Wraz z dalszą ewolucją międzynarodowego biznesu ewoluuje również 
koncepcja jego społecznej odpowiedzialności. Oznacza to, że samo pojęcie spo-
łecznej odpowiedzialności korporacji ma wielowymiarowy charakter i obejmu-
je ono takie obszary, jak: prawa człowieka, prawa pracownicze i politykę zatrud-
nienia, (w tym: szkolenia, równouprawnienie płci, zabezpieczenie zdrowotne pra-
cowników), ochrona środowiska naturalnego, zwalczanie korupcji, współpraca ze 
społecznościami lokalnymi, integracja osób niepełnosprawnych, przestrzeganie 
praw konsumentów, łącznie z ochroną prywatności [A Renewed EU StRAtegy 
2011-2014 foR CoRpoRAte SoCiAl ReSponSibility, 2011].

Zatem społeczną odpowiedzialność korporacji można zdefiniować, jako jej dą-
żenie do zrównoważonego rozwoju, czyli innymi słowy jej wkład w polepszenie 
warunków funkcjonowania wszystkich jej interesariuszy i społeczności lokalnych, 
w których funkcjonują jej oddziały. Wiąże się z tym również etyka i przestrzeganie 
prawa, transparentność działania, filantropia i dobroczynność. Społeczna odpo-
wiedzialność korporacji zakłada nie tylko przestrzeganie norm etycznych i praw-
nych, ale wręcz ustanawianie norm przewyższających oczekiwania społeczeństwa 
w tym zakresie. 

Można stwierdzić, że w koncepcji społecznej odpowiedzialności korporacji 
chodzi o minimalizację negatywnego i maksymalizację pozytywnego wpływu dzia-
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łalności korporacji na społeczeństwo, co znajduje odzwierciedlenie w systemie 
wartości i dobrych praktyk korporacji.

Społeczną odpowiedzialność korporacji można rozpatrywać w trzech płaszczy-
znach: ekonomicznej, społecznej i środowiskowej (chodzi o oddziaływanie na śro-
dowisko naturalne). Wszystkie aspekty w zakresie społecznej odpowiedzialności 
korporacji w tych trzech płaszczyznach są ze sobą powiązane i współzależne.

Płaszczyzna ekonomiczna z jednej strony obejmuje klasyczne ekonomiczne 
aspekty działalności korporacji, jej wydajność i efektywność z punktu widzenia 
odpowiedniej grupy interesariuszy (właścicieli, czy też zarządu), a z drugiej stro-
ny obejmuje takie kwestie, jak:
• kodeks etyczny organizacji,
• transparentność działań,
• dobre praktyki zarządzania (corporate governance),
• działania antykorupcyjne,
• relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
• ochrona własności intelektualnej,
• wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Płaszczyzna środowiskowa dotyczy zrównoważonego rozwoju korporacji 
w  aspekcie oddziaływania jej działalności na środowisko naturalne. Dotyczy to 
w szczególności takich problemów, jak:
• polityka korporacji w zakresie ochrony środowiska,
• kontrola i obniżanie materiałochłonności i energochłonności procesów,
• gospodarka odpadami,
• oszczędzanie zasobów,
• właściwa organizacja środowiska pracowniczego.

Płaszczyznę społeczną należy rozpatrywać w dwóch kierunkach: do wewnątrz 
korporacji i do jej środowiska zewnętrznego. Problemy wewnętrzne dotyczą na-
stępujących spraw:
• bezpieczeństwa i higieny pracy,
• komunikacji wewnątrz korporacyjnej w tym budowa wewnętrznej kultury kor-

poracyjnej,
• zarządzania zasobami ludzkimi,
• ochrony specjalnych grup pracowników (np. niepełnosprawnych),
• zrównoważenia pracy i życia osobistego pracowników,
• równości traktowania i zwalczania dyskryminacji pracowników,
• pomocy pracownikom zwalnianym z powodu redukcji zatrudnienia.
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Natomiast problemy odpowiedzialności społecznej korporacji wobec jej otoczenia 
dotyczą takich zakresów odpowiedzialności, jak:

• odpowiedzialność ekonomiczna, dotycząca w aspekcie zewnętrznym głównie 
terminowego i pełnego regulowania zobowiązań, w tym podatkowych,

• odpowiedzialność prawna, dotycząca zgodności z prawem wszelkich działań 
korporacji i to zarówno z prawem międzynarodowym, jak i z prawem krajów, 
w których działają oddziały korporacji,

• odpowiedzialność etyczna, dotycząca głównie przestrzegania zasad uczciwej 
konkurencji i transparentności działania,

• odpowiedzialność społeczna, dotycząca głównie wkładu korporacji i jej oddzia-
łów w życie społeczności lokalnych oraz poprawę jakości życia ludzi.
Podstawowym narzędziem do zarządzania koalicyjnością wszystkich interesa-

riuszy korporacji jest norma AA 1000 Accountability Principles Standard z 2008 
roku określająca zasady odpowiedzialności wobec interesariuszy i jej kontynuacje: 
norma AA 1000 Assurence Standard z 2008 roku i norma AA 1000 Stakeholder En-
gagement Standard z 2011 roku. Tworzą one ogólne i otwarte ramy dla kreowania, 
implementacji, komunikowania i zabezpieczenia jakości procesu identyfikacji, kla-
syfikacji i włączania wszystkich interesariuszy korporacji w jej działalność. Podsta-
wowymi cechami tych norm są:
• wspieranie prawa interesariuszy do adekwatnego włączenia w rozwiązywanie 

określonych problemów korporacji,
• dostarczenie pełnych ram dla wprowadzenia systemu zarządzania relacjami 

z interesariuszami, jego kreowanie i implementacja, a także ocena efektów włą-
czania interesariuszy w procesy i działania korporacji i ocena poprawy funkcjo-
nowania całego systemu tych relacji,

• ich użyteczność dla różnego typu organizacji (tzn. nie tylko wielkich korpora-
cji, ale i dla małych i średnich przedsiębiorstw).
W podstawowym wymiarze chodzi o usuwanie wszelkich negatywnych efektów 

relacji pomiędzy organizacją a jej interesariuszami. W zasadzie chodzi tutaj o ade-
kwatne reagowanie organizacji na powstające trudności w tych relacjach. Następnie 
chodzi o stopniowe przeorientowanie procesu z wymiaru reaktywnego na pro reak-
tywny. Kolejny etap to wymiar strategiczny, dla którego podstawą jest podejście pro 
reaktywne do zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy organizacji i aktywne 
budowanie wszechstronnej koalicyjności tych podmiotów wokół organizacji.

W zakresie wprowadzenia normy AA 1000, w pierwszym etapie trzeba ziden-
tyfikować cel jej wprowadzenia. Chodzi o identyfikację tych procesów, działań, 
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zamiarów, projektów itp., dla których wprowadzenie zarządzania relacjami z in-
teresariuszami dałoby określone korzyści. Organizacja powinna zdefiniować, co 
musi lub, co powinno być osiągnięte. Cel wprowadzenia normy musi być określo-
ny przez potrzebę jego wprowadzenia.

Kolejny etap to określenie ram (czasowych, przestrzennych itd.) i zasobów nie-
zbędnych dla wprowadzenia normy, a także części i poziomów organizacji, dla któ-
rych najistotniejsze będzie tworzenie koalicji interesariuszy.

Następny etap to określenie celów i poziomów koalicji interesariuszy organi-
zacji. Pokazuje to tabela 2.

Tabela 2. Cele i poziomy koalicji interesariuszy organizacji 

Poziom Cel Podstawa relacji Metody
Monitorowanie Monitoring intere-

sariuszy
Relacja jednostron-
na

Badania i obser-
wacje

Informowanie Informowanie inte-
resariuszy

Relacja jednostron-
na

Przekazywanie in-
formacji

Kontrakty i umowy Współpraca na pod-
stawie negocjowa-
nych umów

Relacje dwustronne Negocjacje i zawie-
ranie umów zbioro-
wych

Konsultacje Efekt synergii Sprzężenie zwrotne Spotkania z interesa-
riuszami, warsztaty, 
konsultacje on line

Włączenie Włączenie do proce-
sów decyzyjnych

Decyzyjne wielowy-
miarowe sprzężenia 
zwrotne

Fora interesariuszy, 
panele doradcze, two-
rzenie konsensusów

Współpraca Partnerstwo Pełna współpraca w 
projektach i w bieżą-
cym działaniu

Wielostronne zaan-
gażowanie, wspólne 
uczenie się interesa-
riuszy i organizacji

Aktywna rola intere-
sariuszy w działalno-
ści organizacji

Implementacja 
wspólnie wypraco-
wanych rozwiązań

Delegacja upraw-
nień do poziomu in-
teresariuszy

Integracja wszyst-
kich interesariuszy 
organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: AA 1000 Stakeholder Engagement Standard 
2011. www.accountability.org



117Wybrane aspekty zarządzania korporacjami

Proces tworzenia całościowej koalicji interesariuszy organizacji składa się 
z czterech etapów, na które składają się:
1. Identyfikacja interesariuszy, na którą składa się mapowanie interesariuszy ma-

jące na celu nie tylko samych interesariuszy, ale również ich interesów wobec 
organizacji stanowiących podstawę ich relacji z organizacją. Częścią tego etapu 
jest profilowanie poszczególnych interesariuszy oraz określenie i wybór metod 
tworzenia koalicji. Na tym etapie konieczne jest określenie granic transparent-
ności, tj. wybór pomiędzy następującymi opcjami:
• pełna transparentność wraz z definiowaniem jej atrybutów,
• pełna transparentność bez jakichkolwiek atrybutów,
• ograniczony wzajemnymi ustaleniami interesariuszy zakres transparentności,
• transparentność ograniczona przez organizację.

Następnie należy określić czasowy i rzeczowy plan implementacji koalicji intere-
sariuszy, czyli:
2. Przygotowanie koalicji – organizacja mobilizuje niezbędne zasoby materialne, 

organizacyjne, personalne i informacyjne, identyfikuje możliwe ryzyka i kon-
flikty oraz przygotowuje sposoby i mechanizmy ich eliminacji lub też ograni-
czenia.

3. Tworzenie koalicji – realizacja procesów włączania poszczególnych interesa-
riuszy w procesy i system zarządzania organizacją.

4. Funkcjonowanie koalicji, raportowanie i jej ulepszanie poprzez implementację 
planów działania, monitorowanie, audyty osiąganych efektów zarządzania rela-
cjami z interesariuszami.
Zarządzanie relacjami z interesariuszami stanowi znaczący czynnik efektywno-

ści i zrównoważonego rozwoju organizacji w długim okresie czasu. Narzędzie to 
organizacja może wykorzystywać zarówno na poziomie zarządzania strategiczne-
go, jak i taktycznego, czy operacyjnego. Zatem oczywiste jest, że całościowa stra-
tegia zarządzania relacjami z interesariuszami, jak i strategia relacji z pojedynczy-
mi interesariuszami powinna być tak sformułowana i realizowana, aby wpierała 
strategię organizacji.

Jeżeli są precyzyjnie zidentyfikowani interesariusze organizacji, a sama orga-
nizacja sformułowała i przyjęła do realizacji strategię, w której ramach będzie bu-
dować relacje z nimi, musi ona następnie stworzyć odpowiedni system włączania 
kluczowych i pozostałych interesariuszy w jej system zarządzania. Procesy włącza-
nia poszczególnych interesariuszy są zindywidualizowane, co wynika z różnorod-
ności ich interesów wobec organizacji.
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Najnowszą normą służącą integracji społecznej odpowiedzialności organizacji 
wobec jej otoczenia jest norma ISO 26000, tzw. Guidance on Social Responsibility. 
Formułuje ona zasady społecznej odpowiedzialności organizacji. Są nimi:
• otwartość informacyjna,
• transparentność,
• działanie etyczne,
• respektowanie interesów interesariuszy,
• przestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego, zarówno wewnętrznych, 

jak i międzynarodowych,
• przestrzeganie praw człowieka.
Ponadto norma ta definiuje kwestie relacji między:
• organizacją a społeczeństwem,
• organizacją a jej interesariuszami,
• interesariuszami organizacji a społeczeństwem.

Zatem norma ISO 26000 reguluje w sposób kompleksowy kwestie relacji orga-
nizacji z jej interesariuszami w zakresie respektowania ich interesów, a także rela-
cje organizacji i jej interesariuszy z otoczeniem społecznym w zakresie jego ocze-
kiwań, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. To kompleksowe podejście 
uwzględnia takie elementy, jak: przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie praw 
pracowniczych, ochronę środowiska naturalnego, etykę przedsiębiorczą i  transpa-
rentność działania, zarządzanie relacjami z klientami, włączenie się w rozwój spo-
łeczności lokalnych i wreszcie zasady zrównoważonego zarządzania organizacją.

Ważność problemu dostrzegła również Komisja Europejska formułując naro-
dowe polityki społeczne w zakresie odpowiedzialności społecznej korporacji (CSR 
– Corporate Social Responsibility) [Knopf, KAhlenboRn, hAjduK, weiSS, feil, fie-
dleR, Klein, 2010], a następnie nową strategię w tym zakresie na lata 2011-2014 
[A Renewed EU StRAtegy 2011-2014 foR CoRpoRAte SoCiAl ReSponSibility, 2011], 
w  której dostrzegając wielowymiarowy charakter społecznej odpowiedzialności 
korporacji, formułuje zalecenia w zakresie:
• transparentności i rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie społecznej 

odpowiedzialności korporacyjnej,
• podnoszenie zaufania w biznesie i relacjach z interesariuszami,
wzmacnianie procesów regulacyjnych zarówno w zakresie samoregulacji organiza-

cji, jak i w zakresie relacji z otoczeniem,
• wzmacnianie społecznej odpowiedzialności korporacyjnej poprzez relacje ryn-

kowe,
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• zwiększanie otwartości informacyjnej organizacji wobec środowiska bizneso-
wego i społeczeństwa jako całości,

• integracji problematyki społecznej odpowiedzialności korporacyjnej z proble-
matyką edukacji, szkoleń i badań naukowych,

• narodowe, regionalne i lokalne wsparcie dla polityki społecznej odpowiedzial-
ności korporacyjnej,

• zrównanie podejścia europejskiego i globalnego do problematyki społecznej 
odpowiedzialności korporacyjnej.

6.2. Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem zaopa-
trzenia

W zakresie problematyki społecznej odpowiedzialności korporacji Komisja 
Europejska sformułowała również zalecenia dotyczące społecznie odpowiedzial-
nego zarządzania łańcuchem zaopatrzenia.

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia szczególnie 
dotyczy sektora produkcyjnego. Łańcuch zaopatrzenia obejmuje wszystkie działa-
nia związane z przepływem i transformacją dóbr począwszy od poziomu surowców 
(wydobycie) do ostatecznego użytkownika oraz związane z tym przepływy infor-
macyjne. Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia łączy szereg przedsiębiorstw, któ-
re współpracują ze sobą jako dostawcy, odbiorcy, operatorzy logistyczni, a więc za-
wiera ono relacje i procesy typu business to business (B to B) oraz business to cu-
stomer (B to C).

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia można zdefi-
niować jako: podejście do łańcuchów zaopatrzenia, które bierze pod uwagę spo-
łeczne, środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania. W centrum uwagi jednak 
pozostają zawsze prawa człowieka.

Koncepcja społecznie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem zaopatrzenia 
wywodzi się z koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia jest podej-
ściem do zarządzania łańcuchami zaopatrzenia, które bierze pod uwagę uwarun-
kowania społeczne, ekonomiczne, prawne i uwarunkowania dotyczące środowiska 
naturalnego. W centrum zainteresowania jest tutaj na pewno kwestia przestrzega-
nia praw człowieka. Wiąże się to z globalnym zakresem powiązań gospodarczych 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi z całego świata, co wobec nierówności roz-
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wojowych poszczególnych krajów sprzyja różnym patologiom, w tym szczególnie 
w zakresie przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych.

 Mogą one być postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla efektywności kor-
poracji, ponieważ w przypadku pełnego ich przestrzegania stanowić mogą ograni-
czenie dla jej powiązań na zasadach outsourcingu, czy też offshoringu.

Dotyczy to zaleceń dotyczących przestrzegania praw człowieka, w tym praw 
pracowniczych oraz zwalczania zatrudniania dzieci w organizacjach współpracu-
jących z korporacją, a także prawa do godnej pracy, bez dyskryminacji, molestowa-
nia seksualnego, ograniczania wolności stowarzyszania się i innych wolności oby-
watelskich, braku zbiorowych umów pracowniczych, nieprzestrzegania zapewnia-
nia bezpieczeństwa i higieny pracy, nienormowanego czasu pracy.

Problemów z kwestią przestrzegania tych podstawowych praw u swoich ko-
operantów, czy dostawców z Chin, Indii, Bangladesz, Pakistanu czy też innych 
krajów azjatyckich, czy afrykańskich doświadczają korporacje europejskie i ame-
rykańskie. Często jeszcze ponoszą one porażkę w zwalczaniu tych patologii, czego 
doświadczył np. Wall Mart w Chinach [hARney, 2009].

Zatem problemem zasadniczym jest kwestia implementacji zasad społecznie 
odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem zaopatrzenia w skali globalnej. Jedno-
cześnie rośnie nacisk różnych środowisk na ich stosowanie. Kampanie podejmo-
wane przez różne organizacje pozarządowe nakierowane są z jednej strony na spo-
łeczną odpowiedzialność korporacji wielonarodowych, a z drugiej strony na spo-
łeczną odpowiedzialność klientów i kwestie zrównoważonej konsumpcji. Zadawa-
ne są niewygodne pytania w rodzaju:
• W jakich warunkach środowiska pracy wyprodukowano dany produkt?
• Jakie jest źródło pochodzenia surowców użytych do wytworzenia danego pro-

duktu?
W kampanie te włączane są nie tylko same korporacje wielonarodowe, ale rów-

nież organizacje konsumenckie i rządy poszczególnych krajów będących siedziba-
mi współpracujących podmiotów gospodarczych. Problemy społecznej odpowie-
dzialności korporacji oraz społecznie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem 
zaopatrzenia stały się problemami globalnymi we współczesnym rozwoju gospo-
darczym.
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6.3. Obywatelska orientacja korporacji

Szerszym kontekstem społecznej odpowiedzialności korporacji jest jej oby-
watelska orientacja. O korporacji wielonarodowej zorientowanej obywatelsko pi-
sze się zwłaszcza w kontekście jej polityki regulowania zobowiązań podatkowych 
w różnych krajach, w których posiada ona swoje oddziały. Polityka ta postrzega-
na jest przez rządy krajów albo jako polityka unikania płacenia podatków, albo też 
wręcz jako działania nielegalne w tym zakresie określane często jako oszustwa po-
datkowe, czy nadużycia w tym zakresie [Wyciślok, 2010]. Jednakże kwestie wyso-
kości dochodów oddziałów korporacji, a tym samym wysokości płaconych od nich 
podatków w poszczególnych krajach funkcjonowania danej korporacji są kwestią 
wyboru zarządu korporacji, a ściślej biorąc kwestią długofalowej polityki, która 
opiera się na stosowaniu cen transferowych w obrocie pomiędzy oddziałami danej 
korporacji, a więc manipulowaniu wysokością zysków osiąganych w poszczegól-
nych krajach działalności oraz odpowiedniej polityce inwestowania w nowe przed-
sięwzięcia na terenie różnych krajów. Proces globalizacji zwiększył elastyczność 
korporacji wielonarodowych w zakresie stosowania takiej polityki, a międzynaro-
dowe systemy prawne zezwalają na redukcję aktywów poprzez efektywne plano-
wanie transferu zasobów. Jednakże korporacja zorientowana obywatelsko powin-
na unikać tzw. agresywnej polityki podatkowej, niebiorącej pod uwagę lokalnej go-
spodarki, ani społeczeństw krajów jej funkcjonowania. Agresywna polityka podat-
kowa korporacji wielonarodowej określona została przez ministra finansów Repu-
bliki Południowej Afryki jako „rak, który zjada podstawy finansów różnych państw, 
w tym szczególnie tych słabiej rozwiniętych, ale nie tylko”. W tym zakresie kor-
poracje wielonarodowe są przedmiotem wielostronnej krytyki [hARdyment, tRu-
eSdAle, tuffRey, 2011].

W szerszym znaczeniu orientację obywatelską korporacji (Corporate Citizen-
ship) zdefiniować można jako jej wkład w rozwój społeczności poprzez jej działal-
ność gospodarczą, inwestycje, programy filantropijne, poprzez aktywne włączenie 
się w  politykę społeczną, a także jako sposób, w jaki korporacja zarządza swoimi 
relacjami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi oraz sposób, w jaki włą-
cza swoich interesariuszy w realizację swojego długookresowego rozwoju.

W ramach Corporate Citizenship sformułowana została tzw. Mapa typów poli-
tyki podatkowej korporacji, którą pokazuje tabela 3 i gdzie określono i zdefiniowa-
no różne typy polityki podatkowej korporacji wielonarodowej.
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Tabela 3. Mapa typów polityki podatkowej korporacji wielonarodowej

Typ polityki podatkowej Definicja Opis

1. Polityka unikania Polityka, która może być 
w różnych krajach uzna-
wana za nielegalną, pole-
gającą na wykazywaniu po-
mniejszonych przychodów 
i ukrywaniu zysków.

Rozmyślne komplikowanie 
transakcji w celu ukrycia 
ich finansowej strony przed 
władzami fiskalnymi dane-
go kraju.

2. Polityka rozwoju biznesu 
wyłącznie  z powodów po-
datkowych

Ciągłe kreowanie nowych 
biznesów w różnych kra-
jach wyłącznie w celu od-
noszenia korzyści z różnic 
w systemach podatkowych 
tych krajów.

Stosowanie offshoringu.

3. Polityka mnożenia struktur Mnożenie i rozprzestrze-
nianie struktur organizacyj-
nych wyłącznie w celu mi-
nimalizacji obciążeń podat-
kowych.

Skrajnym przypadkiem 
może być przesunięcie 
głównej siedziby korporacji 
do kraju, gdzie nie ma ona 
żadnej historii.

4. Polityka zrównoważona Minimalizacja zobowiązań 
podatkowych następuje w 
ramach normalnych działań 
biznesowych. Decyzje wy-
nikają z motywów komer-
cyjnych, a nie wyłącznie 
podatkowych.

Realizowanie zysków w 
krajach o niższych obciąże-
niach podatkowych w ra-
mach prowadzonej polityki 
handlowej.

5. Polityka aktywnego zaanga-
żowania

Podatki płacone są tam, 
gdzie realizowane są zyski, 
zgodnie z literą prawa.
Obciążenia podatkowe 
mogą być minimalizowa-
ne, ale nie kosztem danego 
kraju siedziby oddziału kor-
poracji.

Świadome decyzje co do 
obciążeń podatkowych pro-
porcjonalnie do warto-
ści sprzedaży realizowanej 
w poszczególnych krajach 
działania korporacji.
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Źródło: hARdyment, tRueSdAle, tuffRey, 2011.

Przejrzystość polityki podatkowej korporacji nie tylko jest kwestią jej repu-
tacji wynikającej z jej decyzji w tym zakresie, ale stanowi szerszy problem za-
rządczy, który uwarunkowany jest także otoczeniem prawno-ekonomicznym po-
szczególnych oddziałów korporacji. To jest również kwestia redukcji ryzyka w dłu-
gim okresie czasu polegająca na unikaniu przez rządy krajów działania korpora-
cji wprowadzania nagłych zmian w regulacjach prawnych i fiskalnych. Pozytyw-
nie wpływa to zarówno na samą korporację, jak i na społeczeństwa krajów jej funk-
cjonowania.

Jednakże w przypadku korporacji wielonarodowych zasadniczą trudnością 
w realizacji przejrzystej polityki kształtowania zobowiązań podatkowych są różni-
ce w standardach rachunkowości istniejące w różnych krajach i różnych systemach 
ekonomicznych [DANIELS, RADENBAUGH, 1998].

To orientacja obywatelska korporacji i wynikająca z niej pryncypialna i aktyw-
na polityka pozwala na wyłonienie zrównoważonego partnerstwa pomiędzy bizne-
sem a społecznością jako długookresowej relacji umacniającej obie strony [BRAY-
BROOKS, CARTER, 2009].

Podstawą zrównoważonego partnerstwa biznesu ze społecznością, w której 
funkcjonuje są następujące zasady funkcjonowania korporacji:
• etyka zarządzania – zgodność z prawem, normami międzynarodowymi, trans-

parentność,
• odpowiedzialność za ludzi – właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, stabil-

ne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, przestrzeganie praw 
pracowniczych, zwalczanie dyskryminacji i zatrudniania dzieci, wspieranie 
zrzeszania się pracowników, przestrzeganie praw konsumenta,

• odpowiedzialność za środowisko naturalne – stosowanie czystych technologii, 
ekologicznych komponentów, włączenie się w rozwiązywanie globalnych pro-
blemów w tym zakresie, jak np. kwestia ocieplania klimatu itp.,

6. Polityka pryncypialnego re-
gulowania zobowiązań

Płacenie efektywnie więk-
szych podatków niż możli-
we minimalne w poszcze-
gólnych krajach działa-
nia korporacji z powodów 
etycznych lub też politycz-
nych.

Nie podejmowanie decyzji 
o relokacji zasobów w celu 
minimalizacji obciążeń po-
datkowych
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• szerszy wkład w rozwój społeczeństwa – budowanie więzi społecznych wo-
kół korporacji, zwiększanie dostępności podstawowych produktów i usług dla 
biedniejszych członków społeczności.
Zakres działań obejmujących orientację obywatelską korporacji może być róż-

ny, w zależności od sektora jej działalności oraz od środowiska lokalnego poszcze-
gólnych jej oddziałów. Wizerunek korporacji zorientowanej obywatelsko może 
ona zyskać poprzez szereg dodatkowych działań takich, jak:
• przestrzeganie przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności gospo-

darczej oraz respektowanie interesów swoich interesariuszy zarówno we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych,

• rozszerzenie działań w zakresie zwiększających długookresowe korzyści, w ra-
mach których korporacja wspiera aktywność społeczną, np. dotyczącą kształce-
nia i przygotowania zawodowego,

• wspieranie wszelkich działań dla dobra społeczności, w których obrębie działa 
korporacja.
Zatem można mówić o wzajemnej komplementarności zewnętrznych i we-

wnętrznych działań korporacji w zakresie jej orientacji obywatelskiej.
Jako działania skierowane na zewnątrz, dotyczące dbałości o środowisko natu-

ralne można wymienić: włączanie się do programów ochrony środowiska natural-
nego, utrzymywanie stałych relacji z organizacjami ochrony środowiska, tworze-
nie związków partnerskich z tego typu organizacjami oraz z samorządami lokal-
nymi w celu rozwiązywania zasadniczych problemów środowiska naturalnego, in-
formowanie społeczności o działaniach korporacji w zakresie ochrony środowiska, 
wspieranie działań ekologicznych.

Uzupełniające działania wewnętrzne w tym zakresie to: implementacja syste-
mu zarządzania środowiskowego, właściwa gospodarka odpadami produkcyjnymi, 
odpowiednie systemy logistyczne, oszczędność zasobów naturalnych (np. wody), 
realizacja programów edukacyjnych dla pracowników w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego.

Jako działania skierowane na zewnątrz, dotyczące środowiska pracy można wy-
mienić: działania charytatywne, integracja ze społecznością lokalną, wspieranie 
działań na rzecz poprawy jakości życia społeczności (sport, kultura itd.), rozwój za-
trudnienia, wkład w rozwój lokalnej infrastruktury, współpraca z lokalnymi orga-
nizacjami biznesowymi i społecznymi.

Uzupełniające działania wewnętrzne w tym zakresie to: dokształcanie i szkole-
nia w celu rozwoju zasobów ludzkich, wyrównywanie szans (np. zatrudnianie osób 
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niepełnosprawnych), zrównoważenie strony zawodowej i prywatnej życia pra-
cowników, elastyczne formy pracy, zapewnienie opieki zdrowotnej pracownikom, 
wspieranie pracowników w przypadku urlopów macierzyńskich, budowanie etyki 
firmowej i kultury organizacyjnej.

Wszelkie tego typu działania korporacji i jej oddziałów w zakresie jej orienta-
cji obywatelskiej wzmacniają kulturę organizacyjną korporacji, ułatwiają budowa-
nie organizacji opartej na wiedzy, a także polepszają wizerunek korporacji w oto-
czeniu zewnętrznym. 

Znaczenie koncepcji Corporate Citizenship znajduje coraz szersze zrozumie-
nie w środowisku przedsiębiorczym, jednakże orientacja obywatelska często jesz-
cze nie ma charakteru działań systemowych, będących elementem strategii kor-
poracji, a więc podejście to ma charakter wycinkowy. Najlepiej sytuacja w tym za-
kresie wygląda w przypadku wielkich korporacji wielonarodowych, których zarzą-
dy mają świadomość znaczenia orientacji obywatelskiej organizacji dla niej samej 
i dla środowiska międzynarodowego, w którym funkcjonują.





Zakończenie





Iinstytucjonalne podejście do zarządzania korporacjami rozpatruje relacje po-
między wszystkimi interesariuszami korporacji poprzez pryzmat instytucjo-
nalnej obrony interesów każdego z nich. Instytucje to różnego rodzaju regu-

lacje i ograniczenia o charakterze prawnym, ekonomicznym, zwyczajowym i inne, 
które dyscyplinują wszystkich uczestników pozostających w relacjach ekonomicz-
nych i społecznych. 

Na przykład relacja: wielcy akcjonariusze i wielcy wierzyciele. Koncentracja 
własności akcji stanowi bezpośrednią drogę do uporządkowania kontrolnych praw 
akcjonariuszy. Jeżeli jeden, lub też kilku akcjonariuszy ma w korporacji dominu-
jące udziały mniejszościowe, mają oni motywację pozyskiwać informacje i moni-
torować zarząd korporacji i w ten sposób redukować problem „pasażera na gapę”. 
Taka grupa akcjonariuszy ma również dostateczną ilość głosów, aby wywołać od-
powiedni nacisk na zarząd. Jeżeli wielcy akcjonariusze mają 51 lub więcej procent 
udziałów, to wtedy mają pełną kontrolę nad korporacją i jej zarządem. Wielscy ak-
cjonariusze rozwiązują problem reprezentacji, mając interes w maksymalizacji zy-
sku i wystarczającą kontrolę nad działaniami korporacji.

Ponieważ wielcy akcjonariusze dokonują kontroli właścicielskiej poprzez swo-
je prawo głosu, ich siła zależy od prawnej ochrony ich głosów. Własność więk-
szościowa funkcjonuje wtedy, gdy funkcjonuje mechanizm głosowania i właściciel 
może decydować o korporacji. Bardziej złożona sytuacja następuje w przypadku 
akcjonariuszy mniejszościowych, ponieważ muszą oni stworzyć sojusz z podobny-
mi akcjonariuszami, aby móc sprawować kontrolę nad korporacją. W tym przypad-
ku prawa akcjonariuszy powinny być zabezpieczone sądownie. 

Zadłużenie stanowi umowę, w której ramach pożyczkobiorca uzyskuje uzgod-
nione finansowanie ze strony wierzyciela i za to zobowiązuje się do spłaty zadłu-
żenia według określonego harmonogramu. Dalej pożyczkobiorca zobowiązuje się, 
że będzie utrzymywać wartość aktywów korporacji. Jeżeli pożyczkobiorca naru-
szy warunki umowy, a zwłaszcza płatności, wierzyciel ma prawo do przewłaszcze-
nia niektórych aktywów korporacji stanowiących zabezpieczenie pożyczki lub też 
do wszczęcia procesu upadłościowego. Zatem główną cechą zadłużenia jest to, że 
niewypełnienie zobowiązań przez pożyczkobiorcę uruchamia mechanizm przesu-
nięcia prawa kontroli korporacji na wierzyciela. Jeżeli wierzyciel nie otrzymuje 
spłaty, ma prawo rewizji dokumentów finansowych korporacji i uporządkowania 
jej finansów, zanim pożyczkobiorca pogorszy ich stan. Umowa pożyczki może być 
skonstruowana w sposób, który zabrania zarządowi inwestowania w projekty nie-
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opłacalne, lub też wykorzystujące aktywa korporacji w sposób mniej opłacalny, niż 
przy alternatywnym ich wykorzystaniu. Zabezpieczenie prawne wierzycieli roz-
proszonych jest lepsze, niż zabezpieczenie rozproszonych akcjonariuszy.

Korporacja ma prawne zobowiązanie wobec każdego wierzyciela, a każdy wie-
rzyciel może skarżyć korporację za niespłacenie zadłużenia. A w jakiej sytuacji są 
akcjonariusze? W przeciwieństwie do wierzycieli akcjonariuszom nie przysługuje 
żaden zwrot ich finansowych środków włożonych w korporację (zakup akcji), choć 
powinni uzyskiwać zwrot w postaci dywidend. Akcjonariusze nie mają również 
żadnych praw do specyficznych aktywów korporacji oraz nie mają prawa „urwać” 
czegoś z poręczenia pożyczki. Generalnie w przypadku upadłości korporacji ak-
cjonariusze nie mają żadnych praw.

Z drugiej strony, jako określoną rekompensatę słabo chronionych praw, mają 
akcjonariusze prawo wyboru rady nadzorczej korporacji. Jednakże to prawo gło-
su jest również ograniczone, jeżeli własność akcji jest rozproszona, ponieważ wte-
dy dla pełnienia funkcji kontrolnej za pomocą mechanizmu głosowania konieczne 
jest zebranie się wielkiej grupy akcjonariuszy. W przypadku koncentracji własno-
ści akcji (czy to przed, czy po przejęciu) umożliwia to skuteczne przeprowadzenie 
wszelkich decyzji w korporacji. Zatem skoncentrowana własność jest silniejsza, 
niż skoncentrowane posiadanie długów.

Jeżeli chodzi o wielkich wierzycieli, są oni potencjalnymi wielkimi inwesto-
rami. Jako wielcy akcjonariusze są oni zainteresowani w zyskach ze swojej inwe-
stycji. Ich siła w ramach korporacji wynika z prawa kontroli, które uzyskają, jeże-
li korporacja nie uzyska poręczenia swojej pożyczki, lub też naruszy warunki umo-
wy. Efektem posiadania praw kontrolnych są wysiłki, aby wpływać na przepływ 
pieniędzy z uwzględnieniem głównych procesów decyzyjnych korporacji.

Skuteczność działań wielkich wierzycieli, jak i skuteczność wielkich akcjona-
riuszy w zakresie właścicielskiej kontroli korporacji zależy od ich sytuacji prawnej. 
Wielcy akcjonariusze potrzebują sądów do wyegzekwowania swoich praw, a wie-
rzyciele potrzebują sądów, aby wzmocniły poręczenie ich pożyczek. Główna prze-
waga akcjonariuszy polega na tym, że opierają się oni na względnie prostych środ-
kach prawnych.

Podstawą jest jednak kwestia własności i jej ochrony w korporacyjnych rela-
cjach pomiędzy interesariuszami i związana z tym kwestia kontroli właścicielskiej 
oraz jej skuteczności. Dynamika procesu kontroli właścicielskiej i jego wielowy-
miarowość w relacjach takich interesariuszy korporacji, jak: akcjonariusze, wierzy-
ciele, banki, zarządzający stwarza szereg trudnych problemów, których rozwiąza-
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nie zależy nie tylko od istniejących norm prawnych i mechanizmu rynkowego, ale 
również, a może przede wszystkim od samych uczestników tego procesu, których 
relacje powinny być budowane na bazie społecznej odpowiedzialności korporacji.

W procesie globalizacji gospodarczej, którego efektami są między innymi: swo-
bodny przepływ kapitału w globalnej skali oraz dywersyfikacja źródeł zaopatrze-
nia w skali całego globu i wynikające z niej skomplikowane łańcuchy zaopatrze-
nia istotne stało się poszerzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności korpora-
cji na orientację obywatelską korporacji. Tylko takie podejście może zminimalizo-
wać eksploatacyjny charakter działalności wielkich korporacji wielonarodowych 
w świecie.
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